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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

الأميركية  الرئا�سية  النتخابات  اأوباما في  ب��اراك  فوز  اأُعلن  اإن  ما 
اإلى  وّجهها  التي  ال�سهيرة  زي��دان  الدين  زي��ن  نطحة  تذّكرت  حتى 
2006. بالطبع لي�س �سوى  اإيطالي في نهاية مونديال  �سدر لعب 
�سوى  لي�س  ب��الأح��رى  اأو  الحادثَتين.  هاَتين  بين  يجمع  ما  العرب 
نظرة العرب الطفولية اإلى الأحداث التي تجري من دون اأن يكون  

يعزف  الأر���س، ولن يبقى منفرداً  اإلى ب�ساط  اإلى الح�سي�س،  الروزنامة  هوذا الخريف ينزل من 

�شوقي اأبي �شقرا

كتب المحّرر
يقول:  مان�سيتاً  حمل  ق��د  "الغاوون"  م��ن  الثالث  ال��ع��دد  ك��ان 
ح�سل  وما  الأميركية".  النتخابات  في  النثر  مقابل  "ال�سعر 
اأن "نبوءة" ما كتبه الزميل فادي �سعد اآنذاك قد تحّققت: فاز 
باراك اأوباما )بخطابه ال�سعري( على نظيرته هيالري كلينتون 

)بخطابها النثري( في ت�سفيات الحزب الديموقراطي.
اإلى  حامله  فاأو�سل  انت�ساراته  ال�سعر  تابع  "ُممثَّاًل" باأوباما، 
الوليات  رئا�سة  المعا�سر:  العالم  في  �سيا�سي  من�سب  اأعلى 
�سيء  على  ال�سيا�سة  محّللو  ُيجمع  فلم  الأميركية.  المتحدة 
اإجماعهم على فكرة اأن النقطة الأهّم في �سخ�سية هذا الرجل 

هي "الإلهام" الذي هو ال�سم الأجمل لل�سعر.
م��ث��ل ه���ذا ال��ك��الم ����س���روري ل��ل��ذي��ن ي���رون اإل���ى ال�����س��ع��ر ككائن 
منقر�س؛ خارج الزمن؛ غير بنيوّي؛ كمالّي... اإلخ، وخ�سو�ساً 
في العالم العربي. فاإلى ي�سار هذه الكلمات يجد القارئ عّينة 
�سعرائها،  لتكريم  الأم��م  مختلف  اأ�سدرتها  التي  الطوابع  من 
في حين لم نجد طابعاً عربياً واحداً يحمل �سورة �ساعر عربي 
با�ستثناء محمود دروي�س )في و�سفه رمزاً ن�سالياً فل�سطينياً(.

www.alghaoon.com

اإنجاز  "الغاوون" العمل على  اإدارة �سحيفة  بداأت 
ع  ُيتوقَّ التي  الإنكليزية،  طبعتها  من  الأول  العدد 
ان��ط��الق��ه��ا خ���الل اأ���س��ه��ر م��ن ال���ولي���ات المتحدة 
الكّتاب  م��ن  نخبة  فيها  و���س��ي�����س��ارك  الأم��ي��رك��ي��ة، 
الطبعة  ه����ذه  وت���ه���دف  ال����ع����رب.  وال��م��ت��رج��م��ي��ن 
وحديثه،  قديمه  العربي،  بال�سعر  التعريف  اإل��ى 
وحركاته. و�سعرائه  تجاربه  اأه��م  على  والإ���س��اءة 

الريا�س "الغاوون" - 
�سعودية  اإن��ت��رن��ت��ي��ة  م���واق���ع  ت���ت���داول 
الإ�سالمية،  ع���دوي���ة  )���س��ب��ك��ة  ع�����ّدة 

دل��ي��ل ال�����س��رق��ي��ة، ب��ن��ات ال���ج���وف...( 
ا����س���ت�������س���ارًة دي���ن���ي���ة ت����وّج����ه ب���ه���ا اأح����د 
اأع�ساء  اأحد  اإلى  ال�سعوديين  ال�سّبان 

"الجمعية الفقهية ال�سعودية"، وفيها 
اأ�سعار  ت��داول  حكم  عن  ال�ساب  ي�ساأل 
"الزنديق نزار قّباني" في المنتديات 

"ول  اأو تداولها عبر ر�سائل الجّوال، 
�سعره،  جميع  ال�ساب،  يقول  اأق�سد، 
واإنما ال�سعر الذي ل قبيح ول ا�ستهزاء 

فيه"! فيجيب ال�سيخ باأن نزار قّباني 
ي�ستحّق،  ما  اهلل  من  عليه  "زنديق 
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بالفيزياء،  الميثولوجيا   - عبثاً  لي�س   - تخلط  لأحداث  قراءة  هذه 
التل�سكوبات في  باأحدث  والمنجمين  الإبادة،  بم�ساريع  الطفولة 
لنار  الدائمة  الأثافي  اأي  ومجهول،  وموت  ما�ٍس  على  اإطاللة 
يبداأ  كاًل منها  لأن  الثالث،  الـ"ِمْيمات" الُخر�س  لعّلها  اأو  الن�ّس. 
بحرف الـ ميم وهو الحرف، ح�سب الخليل بن اأحمد الفراهيدي، 
الذي ل ُينطق اإّل بال�سمت اأي بتكميم الفم واإغالق ال�سفتين... 
عن  ي�سدر  ما  اأو  المكتومة  المقاومة  �سوت  هو  اأخرى  وبعبارة 
الموت  اأمام  اأننا  الأمر  في  والغريب  اإغالقهما،  بعد  ال�سفتين 
بال�سمت ون�سرخ  اأن ننطق  اإّل  يمكننا  والما�سي والمجهول ل 
بالخر�س. هذه اللغة العربية اأحياناً تخيفني بعبقريتها واأ�سرارها.

اكت�ساف  وكالة  "نا�سا"  تاأ�سي�س  على  انق�ست  عاماً  خم�سون 
بيع  وك��ال��ة  اإل��ى  ع��ام��اً  خم�سين  بعد  تتحّول  اأن  قبل  الف�ساء 

عقارات وا�ستئجار اأرا�ٍس ومقاطعات اأثيرية اأو قمرية.
اأبوابه  اأو���س��ع  من  الف�ساء  ع�سر  ال�سينيون  دخ��ل  وبالأم�س 
بكل   - الجاذبية  الأحمر خارج حدود  ال�سيني  العلم  ورفرف 
من  يحّيي  ال�سيني  الف�ساء  رج��ل  اأوم����اأ  بعدما   - معانيها 
ال�سين  اأب��ن��اء  م��ن  المليار  وث��ل��ث  المليار  المالنهاية  وراء 
اإلى نافذة العربة الكونية  الذين ان�سّدت روؤو�ُسهم واأنفا�سهم 
ب��ي��ن الالمكان  ال���الم���ك���ان. ه��ك��ذا  ال��ع��ائ��م��ة ف���ي  ال�����س��غ��ي��رة 
والتي  ال��ك��ون  م��ن  الم�سكونة  المنطقة  تّت�سع  والمالنهاية 

كانت حكراً على ال�سعراء وال�ساّلين.
ال�سوفياتية  المبراطورية  �سقوط  اأن  اليوم  يعلم  الجميع 
ب�"حرب  ُعرفت  التي  الف�ساء  معركة  في  اندحارها  اإث��ر  كان 
انت�سر فيها رونالد ريغان على غوربات�سيف  النجوم" والتي 
كانت  امبراطوريٌة  عا�سف  ريح  في  رملي  كثيب  مثل  لتنهار 
هي  الف�ساء  ري���ادة  اإذاً،  الأر���س��ي��ة.  ال��ك��رة  ن�سف  على  تترّبع 
الطريق الأقرب والأنجع اإلى احتالل الأر�س. هذه المعادلة 
يبدو اأنها �سارت بديهّية حتى لّلذين ل يوؤمنون ول يقدرون 
بالفيزياء وعلومها اأن ينفذوا "بين اأقطار ال�سموات"، ولهذا 
ا�ستبدلوها بالميتافيزياء، وهي طريق مثل ال�سراط  فاإنهم 
اأي  دون  اأك��وان  من  وراءه��ا  وما  بال�سموات  ي�سلنا  الم�ستقيم 
اأو مراكب ف�سائية ول رّواد ف�ساء ول من هم  عناء اأو بحث 
يحزنون. على اأي حال، المهّم اأن الكّل مجمٌع على اللجوء اإما 
اإلى الف�ساء واإما اإلى ال�سماء لل�سيطرة والهيمنة على الأر�س 
و�سكانها. كلٌّ يجّرب اليوم ما ي�ستطيع وما هو متوافر لديه، 
"ال�سماء"  "الف�ساء" وبين  اأو ما هو موؤمن به، والفرق بين 
وا�سح مثل الفرق ما بين الفيزياء والغيب. وها هي ال�سين 
تختار الف�ساء ل ال�سماء لدخول ع�سر الهيمنة والنفوذ في 
العالم تاركة اأبواب ال�سماء مفتوحة لآخرين يفّكرون بغزوها 

عبر الميتافيزياء.
وهنا ل بّد من الوقوف على ما�سي هذه الرحلة الكونية التي 
قطعت اليوم اأ�سواطاً هائلة حيث ت�سل الم�سبارات الف�سائية 
اإلى المريخ بعد القمر والخطط مر�سومة للكواكب الواحد 
تلو الآخر، كما اأن الإن�سان يهّيئ له هذه الأيام م�سكناً قمرياً 

لي�سبح القمر في فترة لي�ست بالبعيدة �ساحيًة من �سواحي 
الأر�س؛ ريفاً بدائّياً �سيلجاأ اإليه الإن�سان للهروب من الأر�س 
التي ت�سيخ يوماً بعد يوم ويف�سُد هواوؤها ب�سبب �سموم الغازات 

والمحروقات والحروب...
الأ�سطورّية  المغامرة  القمر هذه  اإلى  الأولى  الإن�سان  رحلة 
كانت في البدء ُحلماً ل�سبي األماني من عائلة مي�سورة ا�سمه 
اأو مثل  ب��راون. هذا الفتى كان يحلم مثل طفل  وورن��ر ڤون 
�ساعر بالقمر، لكنه - وهكذا تبداأ المعجزات - �سّدق حلَمه. 
بيوم.  ي��وم��اً  تحّققه  يتابع  و���س��ار  ل��وح��ده  ال��ب��دء  ف��ي  �سّدقه 
واقفاً  يظّل  لم  لكنه  ب�"الوقفة"،  �سوفّي  اإي��م��ان  بذلك  اآم��ن 
المادية  ال�سبل  ال�سماء في داخله، بل �سار يبحث عن  ليجد 

والعلمّية ليطاأها بقدميه.
يحمل  اأن  ل�ساروخ  اإّل  يمكن  ل  "ال�ساروخ"؛  فكرة  ولدت  هنا 
لم  ال�سواريخ  ت�سنيع  لكن  القمر،  اإل��ى  ب��ه  وي��ق��ذف  الإن�����س��ان 
يكن ُمعّداً لمثل هذه الأحالم، بل على العك�س من ذلك، فقد 
ولدت كاأ�سلحة للدمار والقتل والهدم وكانت متوافرة بطاقاٍت 
النازي  المن�سرم، وقد بداأ الجي�س  القرن  محدودة في بداية 
وكان  وتدميرهم.  اأع��دائ��ه  لترهيب  الخ��ت��راع��ات  بهذه  يهتّم 
ال�سواريخ لإعطائها  بهذه  اأول من حلم  النازي هتلر  الزعيم 
التقى  هكذا  و�سربها.  البعيدة  العوا�سم  لتهديد  اأو�سع  مدًى 
وحلم  بالقمر  م��وه��وب  طفل  حلم  واح���دة:  نقطة  ف��ي  حلمان 
زعيم نازي موهوب بالهيمنة واحتالل الأر�س. ُحلمان ينظران 
لقاء  له من  يا  متناق�سين.  بهدفين  لكن  واح��دة،  نقطة  اإل��ى 
ويا لها من �سدفة! لم يكن اأمام ال�سبي وورنر الذي كان في 
و�سل  الذي  الفوهرر  اإلى  يلجاأ  اأن  اإّل  الع�سرينيات من عمره 
العالم. التقى وورنر  ال�سلطة و�سار يحلم باحتالل  راأ�س  اإلى 
ع�سكري  �ساروخ  اأول  اأطلقت  التي  ال�سرارة  وكانت  بالفوهرر، 
لم يكن هدفه ل الو�سول اإلى القمر ول اكت�ساف الأر�س ول 
التحليق فوق الكرة الزرقاء ول اإلى ما �سوى هذه الهرطقات 
كان  ال��م��وه��وب.  الحالم  الفتى  ين�سدها  ك��ان  التي  الطفولية 
الهدف من اإنجاز اأول �ساروخ هو القتل والدمار ون�سر الرعب. 
وهكذا بالفعل �سقط اأّول �ساروخ نازي على لندن ُمحدثاً دماراً 

وقتاًل بالآلف للمدنيين والأبرياء من اأطفال ون�ساء.
يا لها من معادلة ع�سيرة، لقد تحّول حلم القمر الفتّي اإلى 
اأجل  من  �سيء  ك��ّل  فعل  ال��ذي  الدكتاتور  بيد  م��دّم��رة  قنبلة 
كان  م��ا  ���س��ن��وات  ب�سع  ف��ي  ف��اأن��ج��ز  م��ذه��ل��ة،  ب�سرعة  �سنعها 
ي�ستغرق اإنجازه ع�سرات ال�سنوات، وكان ذلك بطريقة ل تقل 
بربرية عن الموت والرعب الذي يحدثه ال�ساروخ نف�سه بين 
بت�سخير  النازية  المدنيين، حيث قامت مع�سكرات العتقال 
ال��م��وت، وه��ك��ذا كانت  ال�����س��اق��ة ح��ت��ى  الأع��م��ال  ف��ي  ال�سجناء 
ال�سجون تمتلئ ثم تفّرغ بعد �سهور من العمل ال�ساق المدّمر 
اأ�سهر فقط من العمل ليل نهار. بحيث يموت ال�سجناء بعد 

دخل الطفل، الذي �ساخ وهو يحلم، اإلى هذه المعادلة، و�سار 
يختار حتى من بين ال�سجناء من هو الأ�سلح لمهمة العمل 
حتى الموت. تحّول وورنر اإلى فوهرر �سغير يدور في عجلة 

ال�سلطة الدموّية... وذلك كّله من اأجل حلم؛ حلم رهيب ول 
ال�سماء  بّوابة  فهذه  جمعاء،  الب�سرية  به  تحلم  اأن  اإّل  يمكن 
ُتفتح لأول مّرة. ترى هل ي�ستحق ذلك هذه الأثمان؟ �سيجيب 
جواب  الأه��م  الجواب  لكن  وثقافته،  قناعاته  ح�سب  مّنا  كّل 
براون: قال "نعم" وم�سى في طريقه ل توقفه اأي م�ساعر.

ال�سجناء  ُبني على عظام جيل من  حّقق هذا ال�ساروخ الذي 
الأبرياء والذي �سارت مهمته تدمير المدن وقتل الآلف من 
الأول،  الحلم  وان�سوى  الفوهرر  حلم  تحّقق  اأي  المدنيين، 
ُحلم الطفل، الحلم الإن�ساني تحته وا�ستمر الحال كذلك حتى 
�سقوط الكابو�س النازي وانهيار الطاغوت في نهاية الحرب 
العالمية الثانية، لكن ال�ساروخ ظّل قائماً وظل اإلُهه ال�سغير 
وُحلمه ال�سغير لينتقل مبا�سرة اإلى �سلطة ثانية... ال�سلطة 
ال��م��ن��ت�����س��رة، اأم��ي��رك��ا ال��ت��ي ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى م��ي��راث األمانيا 
اأبرز هذه الثروات: الهند�سة الع�سكرية  المهزومة وكان من 
كان من  وما  ب���راون...  ڤون  وورن��ر  راأ�سها  وعلى  والف�سائية 
هذا الأخير اإّل اأن خلع بّزته ذات ال�سليب المعقوف، ليرتدي 
 Braun اأخ����رى م��ط��ّع��م��ة ب��ال��ن��ج��وم وي��غ��ّي��ر ا���س��م��ه م��ن ب���رون
الأميركية. اللكنة  ذي   Brawn ب��راون  اإل��ى  ال��وْق��ع  الألماني 

انتقل اإلى ما وراء المحيط ووا�سل حلمه هناك، وكان ل بّد 
من م�سروع حرب كي يوا�سل ُحلم ال�ساروخ. هذه الحرب لم 
الت�سابق  حيث  الف�ساء  اإل��ى  انتقلت  فقد  الأر����س،  على  تكن 
لها:  ال��ج��دي��د  ال��م��ع��ادي  والمع�سكر  اأم��ي��رك��ا  بين  ذروت���ه  بلغ 
من  ال�سوفياتي...  التحاد  راأ�سه  وعلى  ال�ستراكي  المع�سكر 
معركة اأر�سية اإلى معركة ف�سائية اإذاً قاد وورنر ُحلُمه الذي 
ل يفتاأ ي�سكنه منذ عقود من ال�سنين، وكانت النقلة النوعية 
اأول رجل  "اأبولو" الذي حمل  هذه المّرة في ميالد م�سروع 
اإلى القمر، والذي كان وورنر ڤون براون هو من يقف وراء 
هذه الرحلة المذهلة التي حلمنا بها جميعاً ونحن ننظر اإلى 

اأقدام ب�سرية تخطو فوق اأديم �سموي مثل طيف يتحقق.
با�ستهالك  �سقطت  ال��ت��ي  الجثث  ب���اآلف  م��ّن��ا  اأح���ٌد  ف��ّك��ر  ه��ل 
المن�سهرة  كالمعادن  تذوب  وهي  مثيل  له  ي�سبق  لم  بربرّي 
العالم  ن��ع��رف ف��ي  اأول ���س��اروخ؟  ال��ن��ازي��ة لإن��ت��اج  ف��ي مناجم 
دفنوا  لقبر  �ساهقة  قّمة  بناء  اأج��ل  من  الفراعنة  اأن  القديم 
الخالدة...  ال��ج��ّث��ة  فيها  ُي���ودع���وا  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��ح��اي��ا  اآلف 
ماذا  القمرّية،  العظام  من  الغجر  خالخيل  �سانع  ول��ورك��ا، 

�سيقول لأرم�سترونغ ولڤون براون؟
�ساأل اأحد ال�سحافيين الذين ح�سروا اإطالق م�سروع "اأبولو" 
ال��ن��ازي وعن  بنجاحه، عن ما�سيه  وه��و مزهّو  ب���راون،  ڤ��ون 
التهم التي ُوّجهت اإليه؟ فما كان منه اإّل اأن اأجاب وبابت�سامة 

عري�سة: "بالطبع يعي�س كلٌّ مّنا مع ما�سيه...".
اكت�ساف  الب�سرية  توا�سل  واليوم   ،1977 العام  ب��راون  توّفي 
ال��م��ج��ّرات وتعود،  اإل���ى م��ا وراء  ال��م��راك��ب  الأك�����وان؛ ت��ذه��ب 
بيت  خلوته  في  يتمتم  يفتاأ  ل  ال��ذي  المعا�سر  ال�ساعر  واأن��ا 
باآيِب". ال��ن��ج��وَم  ي��رع��ى  ال���ذي  "ولي�س  ال��ذب��ي��ان��ي:  ال��ن��اب��غ��ة 
�شوقي عبد الأمير
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علي الليثي
و�ساعر  دي������ن  ����س���ي���خ  ه����و 
م�ست�ساراً  ع���م���ل  ����س���اخ���ر 
كان  اإ�سماعيل،  للخديوي  ثقافياً 
يرف�س رف�ساً قاطعاً طباعة �سعره 
الكثيرين  اإلحاح  دي��وان، ورغ��م  في 
عليه من كبار مثّقفي م�سر - في 
اأن  اإل  و�سيا�سييها،   - ال��وق��ت  ذل��ك 
اأطبع  "لن  واح�������داً:  ك����ان  ج���واب���ه 
�سعري في ديوان، ولن اأ�سمح بذلك 
بعد  ول  الحياة  في  ل  اإن�سان،  لأي 
الممات"! ولمن طالبه بحّجة على 
"�سعري  يقول:  كان  موقفه  �سحة 

ينتهي برحيلي".
ُيلّقب  ك���ان  ك��م��ا  الظرفاء"  "اأبو 
ي�����وم�����ذاك، ك�����ان غ���ي���ر را��������سٍ عن 
الِملَح  ي��ع��دو  ك��ون��ه ل  ���س��ع��ره،  ج���ّل 
وال���ن���ك���ات وال���ت�������س���اب���ي���ه، ك���م���ا قال 
غ��ي��ر م�����ّرة، وغ��ل��ب��ت ع��ل��ي��ه �سناعة 
ال�سعر  عنه  و"غاب  المقّفى  النظم 

الخال�س".
الموقف  ب��ه��ذا  الليثي  ي��ك��ت��ِف  ول���م 
"المتزّمت" حيال الن�سر، ل بل اإنه 
اأ�سعاره  ي��ح��اول طبع  م��ن  ك��ّل  لعن 
يطبع  م���ن  "ملعون  م��م��ات��ه:  ب��ع��د 

�سعري بعد موتي"!

فهد الع�شكر
الأن�ساري  زك��ري��ا  اهلل  ع��ب��د  ي��ق��ول 
ال������ذي ج���م���ع  م����ا ب���ق���ي م����ن �سعر 
عائلته  قامت  بعدما  الع�سكر،  فهد 
باإحراق ديوانه اإثر رميه بالإلحاد، 
اإن ال�ساعر "كان غير مّيال اإلى ن�سر 
ق�سائده في ال�سحف العربية، وكان 
اإليه ن�سر  اإذا ما ُطلب  يترّدد كثيراً 
اإحدى  ف��ي  ق�����س��ائ��ده  م��ن  ق�سيدة 

المجالت العربية، 
ول نعرف الأ�سباب 
ال���ت���ي دف��ع��ت��ه اإل���ى 
والمتناع  ال���ت���رّدد 
ن�سر  ع���ن  اأح���ي���ان���اً 

ق�سائده".
تعتبر  جهتها  م��ن 
الكويتية  ال�ساعرة 
���س��ع��دي��ة م��ف��رح اأن 
زه���د ال��ع�����س��ك��ر في 
والنت�سار  الن�سر 
لم يكن هو ال�سبب 
تاأّخر  ف��ي  الوحيد 

الإعالمية  م��ك��ان��ت��ه 
ال�سعرية  الطليعة  ع��ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال���ع���رب���ي���ة، ب���ل اأي�������س���اً ظ���ه���ور هذا 
ال�ساعر في بيئة منغلقة على نف�سها 
البيئات  م���ن  غ��ي��ره��ا  م���ع  م��ق��ارن��ة 
العربية المنفتحة في ذلك الوقت، 
ال�سخ�سية  الع�سكر  اأن ظروف  كما 
الأ�سري  الرف�س  اإل��ى  تعّر�سه  من 
والجتماعي وتعّر�سه اإلى المر�س 
اأ�سباب   كّلها  الب�سر...  ف��ق��دان  ث��م 
���س��اه��م��ت ف���ي ت��غ��ي��ي��ب ���س��ورت��ه عن 
الن�سف  في  العربي  ال�سعر  م�سهد 
رغم  الع�سرين،  ال��ق��رن  م��ن  الأول 
انتمائه الحقيقي اإلى هذا الم�سهد، 
وتاأثره بكل التيارات ال�سعرية التي 
كانت �سائدة في ذلك الوقت ات�ساقاً 
م��ع ن��زوع��ه اإل���ى ك��ل م��ا ه��و جديد 
ورف�سه المطلق لكل ما هو قديم.

عا�س  الع�سكر  اأن  بالذكر  والجدير 
 ،)1951  -  1917( ق�����س��ي��رة  ح���ي���اة 
والغربة  والمر�س  ال��ع��ذاب  ملوؤها 
بين الأهل الجّهال الذين اعتزلوه 
اإلى  دف��ع��وه  ح��ت��ى  اإل���ح���اده،  ب�سبب 

هجاء بلده وهجائهم:
الحياة اأق�سى  ما  و  "وطني 

ب���ه ع���ل����ى ال����ح���ّر الأم����ي�����ن ِ
ق��د ك�ن�ت ف�ردو�س ال�دخ��ي���ل
وج�����ّن������ة ال������ن��ذل ال��خ������وؤوِن
وط����ن�����ي وم������ا �س���اءت ب��غ�ي�ر

ب�ن�ي�ك ي���ا وط��ن��ي ظ�ن�وني".  
ويتابع �سرح ماأ�ساة غربته مع هوؤلء 

بين:   الجهلة المتع�سّ
"وهناك من هم مع�سر
�سايقوني   كم  لهم  اأف 
بال�سذوذ رم��ان��ي  ه���ذا 
بالجنوِن   رم���ان���ي  وذا 
وهناك منهم من رماني
والمجوِن  ب��ال��خ��الع��ة 
المتع�سبون وت��ط��اول 
وما كفرت و كّفروني"

اإلى اأن يقول:
دينكم ك��ّف��وا،  ق��وم  "يا 

لكم، ولي يا قوم ديني". 

عمر يحيى
العام  ف��ي  اأي   ،1978 ال��ع��ام  مطلع 
خ�س�ست  فيه،  المنية  وافته  ال��ذي 
عدداً  ال�����س��وري��ة  "الثقافة"  مجلة 
ذلك  وبعد  يحيى،  عمر  عن  كاماًل 
بثالث �سنوات قامت وزارة الثقافة 
ال�سعرية  اأعماله  بطباعة  ال�سورية 
ال��ك��ام��ل��ة، وال���ت���ي ل���م ي��ن�����س��ر منها 
اأولى  مجموعة  �سوى  ال�ساعر  هذا 
المطبعة  )"البراعم"،  واح������دة 
له  وق��ّدم   ،1936 حلب  في  العلمية 
اأحمد ال�سافي النجفي(، لكنه زهد 

بعدها في الن�سر.
ولد عمر يحيى في حماة ال�سورية 
بالمطالعة  واأول��������ع   ،1902 ع�����ام 
ُيرى  ل  فكان  ول��ع،  اأّي��م��ا  وبالتراث 
اإل وفي يده كتاب يطالع فيه اأينما 
ُيعّرف  بات  اأن �سخ�سه  ذه��ب، حتى 
من هذه الخّلة... كما اأجاد، اإ�سافة 
اإل������ى ال���ع���رب���ي���ة، ث�����الث ل���غ���ات هي 
والفرن�سية،  وال��ت��رك��ي��ة  الفار�سية 
وق�سائد،  ن�سو�ساً  منها  وت��رج��م 
"الحديث"  م��ج��الت:  ف��ي  ن�سرها 

و"الك�ساف" و"الميزان" و�سواها.
ت���وف���ي ع���م���ر ي��ح��ي��ى ت����ارك����اً ع�����دداً 
والنثرية  ال�����س��ع��ري��ة  الآث�������ار  م���ن 
المخطوطة منها: "�سراب عمري" 
ديوانه  م���ن  ال���ث���ان���ي  ال���ج���زء  وه����و 
"اللحى"  وك����ت����اب  "البراعم"، 
و"النحو"  العرو�س"  و"تب�سيط 
مجموعة  اإلى  اإ�سافة  و"الإمالء"، 
والق�سائد  ال���م���ح���ا����س���رات  م����ن 
ال���م���ت���رج���م���ة لأ�����س����ه����ر ال�������س���ع���راء 

الفرن�سيين.
وي���ق���ول ال��ك��ات��ب ع��ي�����س��ى ف���ّت���وح اإن 
ال�ساعر كان يحب النزواء، وي�سهر 
الليالي مكّباً على المطالعة، منقباً 
وغريبها  الأل�����ف�����اظ  �����س����وارد  ع����ن 
وم�����س��ت��ق��ات��ه��ا، وي���رج���ع اإل���ي���ه���ا في 
المظان  ه��ذه  كانت  مهما  مظانها 
ال����م����را�����س، ول����ذل����ك كثر  ���س��ع��ب��ة 
����س���ع���ره، ول�����م تخُل  ال���غ���ري���ب ف����ي 
من  دي��وان��ه  �سفحات  م��ن  �سفحة 
الغريبة،  ال��ك��ل��م��ات  ل�����س��رح  ه��ام�����س 

وال�سعبة والعّوي�سة.
وربما تعود م�سحة الحزن في �سعره 
الرومنتيكي  بالمذهب  ت��اأّث��ره  اإل��ى 
الذي كان �سائداً في الن�سف الأول 

من القرن الفائت:
رم�����ز الأزه���ار  ق��ي��م�ة  "م��ا 
ال���ح��ّب وال���ف��ن���ن الرط��ي�ِب
�سّي�ان عندي ال�سم��س تبدو
في ال����س��ب��اح وفي ال�غ��روِب
وي������ح ال�������ك�����اآب��������ة م����ا ل����ه�����ا
ت�غ�ت��ال��ن�ي ق��ب���ل ال�م��س��ي�ِب؟
ل��م اأج���ِن ب��ع��د م��ن ال���س��ب��ا
اإل م�����������وؤازرة ال����خ�����ط��������وِب
وم������ن ال�����م�����م�������سِّ ب���اأن��ن��ي
اأخفقت حتى في النحيِب".

الزهد في ال�سعر العربي مذهب كامل له تاريخه و�سعراوؤه و"نجومه"، لكن الزهد الذي نتعّر�س له في هذه العجالة مختلف يتعلق بالن�سر 
الذي وّفرته التكنولوجيا ل�ساعر هذا الع�سر. و�سعراوؤنا الثالثة الذين زهدوا في الن�سر، لأ�سباب مختلفة، ينتمون اإلى حقب زمنية متقاربة تقع 

في الن�سف الثاني من القرن التا�سع ع�سر والن�سف الأول من القرن الع�سرين.

�شهى �شامية

نقل موقع "اإيالف" )23 ت�سرين الثاني(، وكثير من المواقع وال�سحف، خبراً مفاده اأن ع�سو مجل�س ال�سورى ال�سعودي ال�سيخ 
عبد المح�سن العبيكان قد وّجه "انتقادات لذعة" اإلى ال�ساعر الم�سري رامي يحيى ب�سبب ق�سيدته المن�سورة في "الغاوون" 
في العدد الفائت وتحمل عنوان "�سورة القطيع". و�سّبه العبيكان في ت�سريح ل�"وكالة اأنباء ال�سعر العربي" ال�ساعر الم�سري 
ب�"م�سيلمة الكّذاب" قائاًل: "هذا عمل ل يجوز، وهو عمل مثل عمل م�سيلمة الكّذاب في زمنه، ولكن م�سيلمة ادعى النبوة وهذا 
ال�ساعر لم يفعل ذلك، ولكن العمل فيه ا�ستهانة بالقراآن وتقليل من عظمته ول ينطبق عليه تماماً مثل فعل م�سيلمة وفيه 
اإتيان لن�سق القراآن الكريم وركاكة وفيه األفاظ غير محترمة، وهذا كّله ل يجوز". والعبيكان وهو الم�ست�سار الق�سائي في وزارة 
العدل، مهّرج �سمج و�ساحب فتاوى كاريكاتورية كان اآخرها جواز روؤية الخاطب للفتاة من طريق الما�سينجر! وقد عاد واأبطل 

هذه الفتوى بعدما "اأخبروه" اأنه يمكن �ساعتئذ "حفظ �سورة الفتاة وا�ستعمالها"!
"ال�ستعانة بال�سحرة والجن لفك �سحر الم�سحور، وجواز ا�ستخدام ال�سرب لطرد الجان من  اأي�ساً  ومن فتاواه ال�سخيفة 
ع الإرهاب  ج�سم الإن�سان"! واأجاز العبيكان، في حديث لموقع "العربية. نت"، ا�ستخدام ال�سرب لطرد الجن اقتداًء بم�سرِّ
الأول ابن تيمّية... موؤّكداً على "اأن لل�سحر اأ�سكاًل عديدة منها ما ُيو�سع في ال�سراب، اأو على �سعر الراأ�س، واأن ثمة عالمات 
عّدة تظهر على الإن�سان الم�سحور عند عالجه بالرقية ال�سرعية، من اأبرزها التنميل والخدور عند القراءة، كما اأن الجن 
يتحدثون اأحياناً على ل�سان ال�سخ�س الم�سحور، ويخبرونه اأنهم قد �سحروه من قبل فالن واأن ال�سحر موجود في المكان 

الفالني"!! وختم حديثه بالدعوة اإلى "ال�ستعانة بالجن ال�سالحين"!!

ال�سيخ علي الليثي )اإلى الي�سار(. 

فهد الع�سكر.
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رحل ال�ساعر والأديب التركي المعروف فا�سل ح�سني دغلرجه )مواليد 1914( عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد اأكثر 
من ع�سر �سنوات في �سراع مرير مع المر�س في المنزل وفي م�ست�سفيات ا�سطنبول، لتخ�سر تركيا بهذا الرحيل 

اأحد اأهم �سعرائها واأدبائها.
130 مجموعة  يقل عن  ما ل  وراءه  التركية"، وخّلف  "اللغة  الفائت مجلة  القرن  �ستينيات  دغلرجه في  اأ�سدر 
�سعرية، وكانت اللغة هاج�سه الأول، وقد ظهر ذلك جلياً على معظم اإنتاجه. ومن اأبرز مجموعاته: "الولد واهلل"، 
"الأم والأر�س"، "الغازي م�سطفى اأتاتورك"، "حيوان ال�سعر الذي في داخلي"، "اأن�سودة الجزائر" التي اأهداها 

اإلى الثورة الجزائرية.
نال داغلرجه عدداً كبيراً من الجوائز العالمية والتركية، واختاره "ملتقى ال�سعر الأميركي" عام 1967 ك�"اأف�سل 

�ساعر تركي". 

اأكثر ظاهرة تبرز لأعيننا، 
ال�سعر  ن������ق������راأ   ون�����ح�����ن 
مجموعاته  ف��ي  الجاهلي 
ك�"المف�سليات"  ال����ق����دي����م����ة 
و"المعّلقات"  و"الأ�سمعيات" 
وكتب  ال���ج���اه���ل���ي���ي���ن  ودواوي�������������ن 
"الحما�سة"، هي اأن ال�سعر الجاهلي 
تثور  حما�سّي،  �سعر   - بالجملة   -
العاطفة  م��ن  لفحات  ج��وان��ب��ه  ف��ي 
ال��م��ت��م��ّردة، وي��ت��دّف��ق م��ن ق�سائده 
�سرر الغ�سب والنفعال والحما�سة، 
ال��ظ��اه��رة الكبرى فيه  وم��ث��ل ه��ذه 
الحربي  ل���ل���دور  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
الجاهلي  ال�������س���اع���ر  ك������ان  ال�������ذي 
كان  ح��ي��ن  قبيلته،  ف��ي  ب��ه  ينه�س 
ي�ستثير هّمة رجالها للغزو والثاأر، 
ال�سرب  ع��ل��ى  فر�سانها  وي��ح��ّر���س 
والطعن، حتى اأ�سبحت الُمُثل التي 
ويمّجدها  الجاهليون،  بها  ي��وؤم��ن 
المو�سولة  ت��ل��ك  ه��ي  ���س��ع��راوؤه��م، 
بالحرب واأ�سبابها من نجدة ونخوة 
واإيثار  و�سهامة  وف���داء  وت�سحية 
ال�سعيف وحماية للجار  ودفع عن 
الحمى  ع����ن  وذود  وال��م�����س��ت��ج��ي��ر 
والأن�ساب.  والأع���را����س  وال��ح��ري��ة 
الجاهلي  ال�سعر  ا�سطبغ  كّله  لهذا 
الحربية،  ال��ح��م��ا���س��ي��ة  ب��ال�����س��ب��غ��ة 
ق�سائده  م���ن  ك��ث��ي��ر  ف���ي  وع��ب��ق��ت 
اأن���ف���ا����س م��ل��ح��م��ي��ة ت��م��ّج��د ال���ق���ّوة 
في  وال�سبر  وال�سجاعة  والبطولة 
المعارك، وتهزاأ بال�سعف والجبن، 
الجاهلي  ال�����س��ع��ر  زخ�����ر  ول����ذل����ك 
ب�����س��رخ��ات ال���ح���رب وال���دع���وة اإلى 
ال���ق���ت���ال، ف���ي ���س��ب��ي��ل ح��م��اي��ة تلك 

والدفاع عنها.  المثل 
تلك  ن������م������اذج  وم�������ن 
الحربية  ال�����س��رخ��ات 
�����س����ي����ح����ة ال���������س����اع����ر 
ال��ج��اه��ل��ي ل��ق��ي��ط بن 
ي��ع��م��ر الأي����������ادي في 
على  قومه  تحري�س 

الحرب والقتال: 
اأراك����������������م  "مالي 
ُبلَْهِنَيٍة ف���ي  ن���ي���ام���اً 
�سهاب  ت�������رون  وق������د 
�سطعا ق����د  ال����ح����رب 
غليلي  ف�����ا������س�����ف�����وا 
م��ن��ك��م ح�سف ب�����راأي 
ي�����������س�����ب�����ح ف���������������وؤادي 
نقعا ق�����د  رّي���������ان  ل�����ه 

ق�������������وم�������������وا ق�������ي�������ام�������اً 
ع�������ل�������ى اأم�������������������س���������اط اأرج�������ل�������ك�������م
ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا
�سيوفكُم، واجلوا  جيادكُم،  �سونوا 
وال�سرعا ال��ن��ب��ل  للق�سّي  وج�����ّددوا 
دّرك���������م، اأم��������رك��������م، هلل  وق��������ّل��������دوا 

رحب الذراع باأمر الحرب م�سطلعا 
�ساعده العي�س  رخ��اء  اإْن  مترفاً  ل 
خ�سعا ب���ه  م����ك����روٌه  ع�������ّس  اإذا  ول 

ل��ك��م ن�سحي ب��ال دخل  ب��ذل��ت  ل��ق��د 
نفعا ما  العلم  اإن خير  فا�ستيقظوا 
ه���ذا ك��ت��اب��ي اإل��ي��ك��م، وال��ن��ذي��ر لكم 
راأي��ه منكم ومن �سمعا". لمن راأى 
فاإذا هّزت �سيحة ال�ساعر الجاهلي 
مهّدداً  ل�سانه  اأطلق  القبيلة،  نخوة 
خ�سومها بالغارة ال�سعواء القريبة، 

ال�ساعر  ق��ول  التهديد  نماذج  وم��ن 
عندما  ال��م��ازن��ي  ن��م��ي��ل  ب���ن  وداك 
ي����وم حاولوا  ���س��ي��ب��ان  ب��ن��ي  ت���وّع���د 
زح��زح��ة ق��وم��ه ع��ن ح��و���س مائهم 

 في �سفوان:
وعيدكم بع�س  �سيبان  بني  "رويداً 
�سفواِن ع��ل��ى  خ��ي��ل��ي  غ����داً  ت���الق���وا 
الوغى عن  تحيد  ل  جياداً  تالقوا 
ال��م��اأزق المتداني  اإذا م��ا غ��دت ف��ي 
مازٍن اآل  م��ن  ال��غ��ّر  ال��ك��م��اة  عليها 
ل����ي����وث ط�����ع�����اٍن ع���ن���د ك�����ل ط����ع����ان ِ
اإذا ا�ستنجدوا لم ي�ساألوا من دعاهم
مكاِن". ب���������اأي  اأم  ح�������رب  لأي���������ة 
ال�ساعر،  ���س��رخ��ة  ���س��اع��ت  اإذا  اأم����ا 
اأو  ولم تجد لها في قبيلته �سدى 
القعود  ال��ف��ر���س��ان  واآث���ر  ا�ستجابة، 

والإخالد  الحرب  عن 
اإلى ال�سكينة والراحة، 
ال�ساعر  ث���ائ���رة  ث����ارت 
ال����ج����اه����ل����ي وان���ف���ج���ر 
يكوي  وراح  غ���ي���ظ���ه 
بنيران  قومه  �سمائر 
�������س������خ������ره ال���������������الذع، 
فيعّيرهم بال�سبر على 
الظلم واإيثار ال�سالمة 
وال��ع��ف��و، وي��ت��م��ّن��ى اأن 
قبيلة  ب��ه��م  ي�����س��ت��ب��دل 
ت��ق��ع��د عن  اأخ�������رى ل 

اإغاثة الم�ستغيث.
ومن نماذج هذا ال�سخر 
ثورة ال�ساعر الجاهلي 
ق��ري��ط ب��ن اأن��ي��ف على 
العنبر  بني  م��ن  قومه 
على  ا����س���ت���ع���داه���م  ح���ي���ن 
اإب��ل��ه م��ن بني ذه��ل بن  م��ن ا�ستباح 

 �سيبان، فلم ينتقموا له:
"لو كنت من مازن لم ت�ستبح اإبلي
�سيبانا  ب��ن  ذه��ل  م��ن  اللقيطة  بنو 
خ�سن م��ع�����س��ر  ب��ن�����س��ري  ل���ق���ام  اإذاً 

لنا  ل��وث��ة  ذو  اإْن  ال��ح��ف��ي��ظ��ة  ع��ن��د 
لهم ن��اج��َذْي��ه  اأب���دى  ال�سّر  اإذا  ق��وم 
ط�������اروا اإل����ي����ه زراف����������اٍت ووح����دان����ا 
اأخ��اه��م ح��ي��ن يندبهم ي�����س��األ��ون  ل 

ال��ن��ائ��ب��ات على م��ا ق��ال برهانا  ف��ي 
عدد ذوي  ك��ان��وا  واإن  ق��وم��ي  ل��ك��ّن 
لي�سوا من ال�سّر في �سيء واإن هانا 
يجزون من ظلم اأهل الظلم مغفرة
اإح�سانا  ال�����س��وء  اأه����ل  اإ����س���اءة  وم���ن 
لخ�سيته ي���خ���ل���ق  ل����م  رب������ك  ك�������اأن 

اإن�سانا ال��ن��ا���س  جميع  م��ن  ���س��واه��م 
ركبوا اإذا  ق���وم���اً  ب��ه��م  ل���ي  ف��ل��ي��ت 
وركبانا".  ف��ر���س��ان��ا  الإغ�����ارة  ���س��ّن��وا 
�سخرية  ال��ج��اه��ل��ي  ال�����س��ع��ر  وف����ي 
م�����ري�����رة م�����ن اأ�����س����ح����اب ال���ق���ع���ود 
العافية  ال��م��وؤث��ري��ن  ال���ح���رب،  ع��ن 
اأبلغ  وم����ن  وال�����س��الم��ة،  وال����راح����ة 
البكرّي  ال�ساعر  تعري�س  نماذجه 
عباد،  بن  بالحارث  مالك  بن  �سعد 
الثائرة  الب�سو�س  ح��رب  لع��ت��زال��ه 
بين بكر وتغلب، والتزامه الراحة:

ال�ت�ي ل�ل��ح��رب  ب��وؤ�س  "ي��ا 
و�سعت اأراهط فا�ستراحوا 
وال��ح���رب ل ي��ب��ق��ى ل���ج�����ا
ح��م��ه��ا ال�ت�خ��ّي�ل وال�م��راُح 
اإل الف�تى ال��سب�ّار في ال�ن��

��ج�دات وال��ف��ر�س ال��وق����اُح 
 وال��ك������ّر ب����ع�������د ال������ف�����ّر اإذ
ُك�����ِرَه ال��ت���ق���ّدم وال���ن��ط����اُح
ك���ي���ف ال���ح���ي���اة اإذا خ���ل���ْت
م��ّن��ا ال��ظ��واه�ر وال��ب��ط��اُح 
ب��ئ����س ال��خ��الئ��ف ب���ع��دن���ا
اأولد ي���س��������ك���ر وال�����ل��ق�����اُح
م��ن �س���ّد ع�����ن ن���ي���ران�������ها
ف����اأن����ا اب��ن ق��ي���س ل ب���راُح
ال�����م����وت غ�����اي����ت������ن���ا ف������ال
ق������س����ٌر ول ع����ن�����ه ج����م�اُح
وك������اأن����م������ا ورد ال�����م����ن�����ي�����
�����ة ع�������ن�������دن�������ا م��������اء وراُح

�شعر ال�شلم
الجّو  ه��ذا  مثل  في  الطبيعي،  من 

كان العربي في الجاهلية يعّد الحرب جزءاً بنيوياً من التركيبة الجتماعية، وركناً ركيناً في تكوين حياته العامة، وكانت اأيام الجاهليين معارك ل تنتهي، وقد �سّور ال�سعر الجاهلي هذه الحقيقة، 
فكان خير ما و�سل اإلينا منه يمّثل هذا الجانب العنيف من حياة الجاهلية. غير اأننا اإذا كنا نوؤمن بقول برنار: "الحرب لعنة الح�سارة"، فعلينا العودة اإلى ال�سعر الجاهلي من جديد، للبحث فيه عن 
�ستار يغطي هذه اللعنة ويوّجه الأنظار للباحثين اإلى حقيقة اإن�سانية اأخرى يحويها تراثنا ال�سعري الجاهلي العظيم، وتتمّثل في ذّم الحرب والتنفير من ويالتها واأهوالها، والدعوة اإلى ال�سالم.

فرا�س الدليمي

�سخرة عنترة التي ُيزَعم اأن عنترة بن �سداد ومحبوبته عبلة كانا يلتقيان عندها.



الإثنين 1  كانون 1   2008

رحلت ال�ساعرة الرو�سية ريما كازاكوفا )مواليد 1932( التي كانت ُتعتبر من اأكثر ال�سعراء ال�سوفيات ال�ستينيين �سعبيًة، 
حيث لقت ق�سائدها انت�ساراً كبيراًمنقطع النظير، وقد تّم تلحين عدد كبير منها. ومن بين اأبرز مجموعاتها: "هناك، 

حيث اأنت"، "اأ�سجار ال�سوح الخ�سراء"، "اأذكر"، "حب من طرف واحد"، "ق�سائد واأغاٍن"...
عملت كازاكوفا منذ اأوائل ال�سبعينيات �سكرتيراً اأول ل�"اتحاد الكّتاب ال�سوفيات"، وتمحورت اأ�سعارها حول موا�سيع اأنثوية 
كالحب والأمومة التي تقول اإنها "من اأكثر ال�سفات الأنثوية نمواً ولذلك حتى الأزواج كانوا اأطفاًل بالن�سبة اإلي". تقول 
في اإحدى ق�سائدها )ترجمة: اإبراهيم ا�سطنبولي(: "اأنا اأ�سبه الأر�س/ التي تّم اإهمالها لقرون/ ال�سمواُت تعّودت علّي/ 
ب�سعوبة وببطء �سديد/ لقد تعّر�سُت اإلى زخات المطر الغزير/ وال�سم�س اأحرقتني بالكامل/ والزمن بكّل ثقله، كما لو 
جنٌد/ مّر عبر ج�سدي/ لكْن لأنني �سببت نحو ال�سماء بعناد وبثقة/ فقد اأحّبتني الأمطار والرياح ال�ساردة/ اأحّبتني في 

اأر�سي الخالية الفقيرة/ و�سمحت لي بال�سير في دروبها المنحدرة...".

يختنق  اأن  ال��م��ح��م��وم،  ال��غ��ا���س��ب 
ال�سالم، فتطغى  اإلى  الدعاة  �سوت 
المجتمع  ف����ي  ال����ح����رب  ���س��ي��ح��ة 

الجاهلي لت�سّد بال�سعر كّل منفذ.
ا�ستطاع �سوت  ذل��ك،  ورغ��م  لكنما، 
ال�سالم الت�سّلل اإلى ال�سعر الجاهلي، 
ليقف في وجه دعاة الحرب، ويطلق 
الثائر  الحانق  المحيط  ذل��ك  ف��ي 
المحّبة  اإلى  اإن�سانية تدعو  نفحات 
واللين وال�سلم وتنّفر من الحروب 
واأهوالها وماآ�سيها... وكان �ساحب 
الوديع  الإن�������س���ان���ي  ال�������س���وت  ه����ذا 
���س��اع��ر ج��اه��ل��ي كبير ذو  ال��م�����س��ال��م 
�سخ�سية قوية وعقل نا�سج حكيم، 
ولول قوة �سخ�سيته ون�سج تفكيره 
ما ا�ستطاع اأن يت�سّدى للتيار العام 
وجهه،  في  يقف  اأن  اأو  ع�سره،  في 
معلناً في غير مواربة اأو مداراة اأو 
حذر حملته على الحرب ودعايتها، 

وانت�ساره لل�سلم وم�سروعه.
اأن يحلل  ال��ب��اح��ث  ي��ح��اول  ع��ن��دم��ا 
بن  كزهير  �ساعر جاهلي  �سخ�سية 
ال�ساعر  ن�ساأة  �سلمى، يجد في  اأب��ي 
ب���ذوراً  وطبيعته  وح��ي��ات��ه  الحكيم 
ت��ع��ّل��ل ���س��ب��ب ك���ره ال���رج���ل للحرب 
واللين  بالعقل  اإيمانه  �سّر  وتك�سف 
المزني  ال�ساعر  اأن  ذل��ك  وال�سلم، 
لم ين�ساأ في قبيلته المزنّية، واإنما 
ن�ساأ غريباً في قبيلة غطفان، ومات 
عنه اأبوه وهو �سغير، فتظاهر عليه 
مق�سو�س  ف�����س��ّب  وال��غ��رب��ة  ال��ي��ت��م 
اإلى  م���ّي���اًل  ال��ي��د،  ق�سير  ال��ج��ن��اح، 
عيَنْيه  ال�����س��اب  وف��ت��ح  ال��م�����س��ال��م��ة. 
تدور  ���س��رو���س  عنيفة  ح���رب  ع��ل��ى 
رمالها في غطفان، بين القبيلَتْين 
فُملئت  وذب���ي���ان،  ع��ب�����س  الأخ���َت���ْي���ن 
من  الحرب ونفوراً  األماً من  نف�سه 
اأهوال  الدماء. كذلك عا�سر زهير 
ي�سّميها  التي  الأهلية  الحرب  تلك 
والغبراء،  داح�������س  ح���رب  ال������رواة: 
والتي امتّدت حوالى اأربعين عاماً، 
�سالت خاللها اأنهر الدماء حتى كاد 
القبيلَتْين  ج��ذور  ي�ستاأ�سل  الفناء 
اأجل  من  كّله  وذل��ك  المتحاربَتْين، 
���س��ب��ب ت���اف���ه ل���و رج����ع ال��ن��ا���س فيه 

وتعقلوا  روا  وتب�سّ اأح��الم��ه��م  اإل��ى 
الدماء وعا�سوا في �سالم. لحقنوا 
وحدها  وال���غ���ب���راء  داح�������س  ح����رب 
كانت كفيلة باأن تهّز �سمير ال�ساعر 
بالثورة  وجدانه  وتفّجر  الجاهلي 
واأه���وال���ه���ا وتطلق  ال���ح���روب  ع��ل��ى 
زهيراً  لكن  وكرهها،  بذّمها  ل�سانه 
�ساحب مزاج  اأي�ساً  ذل��ك  اإل��ى  ك��ان 
هادئ رزين وطبع وقور وعقل حكيم 
عنده  الفكر  جانب  وك��ان  ر،  متب�سّ
والعاطفة،  الن��ف��ع��ال  جانب  يغلب 
وقد اأ�سهمت هذه العوامل كّلها في 
اإغناء تجاربه الكثيرة التي اأتاحتها 
حياته الطويلة الأمد، فاأورقت في 
ف��ي فمه  ال��ح��ك��م��ة، وزغ�����ردت  قلبه 
اأ�سبح زهير  ال�سلم. كذلك  اأن�سودة 
�ساعراً ذا ر�سالة، وديوان �سعره اليوم 
ي�سهد باأن الرجل لم يخن ر�سالته 
ك���ّل م�سلك  �سلك  واأن����ه  الإن�����س��ان��ي��ة 

ويوؤّديها  ب��ه��ا  ل��ي��ن��ه�����س 
اأوًل  فهو  ط��اق��ت��ه.  جهد 
الن�سائح  م�����ن  ُي����ك����ث����ر 
والحكم في �سعره، ليبّث 
التعّقل  روح  ال��ن��ا���س  ف��ي 
ويدعوهم  ���ر  وال���ت���ب�������سّ
اإل�����ى ال��ل��ي��ن وال����م����داراة 
اإليهم  محّبباً  والتعاون، 

بالي�سر: الأم�����ور  وت�����دارك  ال�����س��ل��م 
كثيرة اأم��ور  في  ي�سانع  ل  "ومن 

بمن�سِم  وي���وط���اأ  ب��اأن��ي��اب  ي�����س��ّر���س 
بف�سله ذا ف�سل فيبخل  ي��ُك  وم��ن 
ويذمِم ع��ن��ه  ي�ستغن  ق��وم��ه،  ع��ل��ى 
ومن يجعل المعروف من دون عر�سه
ي�ستِم ال�ستم  ي��ت��ِق  ل  وم���ن  ي��ف��ره، 
فاإنه ال��زج��اج  اأط����راف  يع�ِس  وم��ن 
لهذِم". ك��ّل  رك��ب��ت  ال��ع��وال��ي  يطيع 
وه��و ث��ان��ي��اً ي�����س��ّور اأه����وال الحروب 
لينّفر النا�س منها، فللحرب ويالت 
ل ين�سى جحيمها من يذوقها، وهي 
كالنار الملتهبة اأو كالرحى الطاحنة، 
اأو كالناقة الولود تلد �سّراً ودماراً ل 
ل�سوؤمهما: مثيل  ول  لهما  نهاية 
وذقتُم علمتم  ما  اإل  الحرب  "وما 

ِم  الُمرجَّ بالحديث  عنها  ه��و  وم��ا 
ذميمًة ت��ب��ع��ث��وه��ا  ت��ب��ع��ث��وه��ا  م��ت��ى 
فت�سرِم  ���س��ري��ت��م��وه��ا  اإذا  وت�����س��َر 
بثفالها ال���رح���ى  ع����رك  ف��ت��ع��رك��ك��م 
فتتئِم  ت��ن��ت��ْج  ث���م  ك�����س��اف��اً  وت���ل���ق���ْح 
اأ�����س����اأَم كّلهم ل��ك��م غ��ل��م��اَن  ف��ت��ن��ت��ْج 

ت��ر���س��ع فتفطِم  ث���م  ع����اد  ك���اأح���م���ر 
لأهلها ت���غ���ّل  ل  م����ا  ل���ك���م  ف��ت��غ��ل��ل 
ودرهِم".  قفيز  من  بالعراق  ق��رًى 
وه�����ذه ال�����س��ور ال��ره��ي��ب��ة لأه�����وال 
ال�����ح�����رب ف�����ي اإط������اره������ا ال����ب����دوي 
لنا  حفظ  م��ا  اأروع  م��ن  الح�سمّي، 
دمار  و���س��ف  ف��ي  ال��ج��اه��ل��ي  الأدب 
تمتاز  وه����ي  و����س���وؤم���ه���ا،  ال����ح����روب 
ب��ال��ح��رك��ة وال��غ��ن��ى، وت��ك��ّث��ف ع���دداً 
المختزنة  ال��م�����س��اه��د  م���ن  ك��ب��ي��راً 
المعارك  ال�����س��اع��ر م��ن  ذاك����رة  ف��ي 
الدامية التي �سهدتها حرب داح�س 
والغبراء. ومن خالل هذه ال�سور 

على  زهير  اإ�سفاق  يبدو  وتزاحمها 
المتحاربين من الهالك، واإ�سراره 
على اأن يجّنبهم العواقب الوخيمة 

من اندفاعهم وتطاحنهم.
وهو ثالثاً يذّم اأن�سار الحرب ويهجو 
الذين  مهاجماً  عليها،  العاملين 
ليجّروا  ال�����س��ل��ح  نق�س  ف��ي  ���س��ع��وا 
على قومهم الدمار والهالك، وهذا 
ال�سارية  �سغينته  لنا  يف�ّسر  ك��ّل��ه 
 - الحكيم  ال��ه��ادئ  ال�ساعر  وه��و   -
المّري  �سم�سم  ب��ن  ح�سين  على 
ال�سلح  ونق�سه  ق��وم��ه  لمخالفته 
يحمل  وح��ده  فهو  العب�سيين،  م��ع 
من  بريئة  وقبيلته  اإج��رام��ه،  تبعة 

جنايته، واإن حاول الحتماء بها:
عليهم ج��ّر  الحي  لنعم  "لعمري 
بما ل يواتيهم ح�سين بن �سم�سِم
م�ستكنٍة ع��ل��ى  ك�سحاً  ط���وى  وك���ان 

ف�����ال ه�����و اأب�������داه�������ا ول�������م ي����ت����ق����ّدِم
وق���ال ���س��اأق�����س��ي ح��اج��ت��ي ث��م اأتقي
ب���األ���ف م���ن ورائ������ي ملجِم ع������دّوي 
كثيرة ب���ي���وت���اً  ي����ف����زع  ف���ل���م  ف�������س���ّد 
لدى حيث األقت رحلها اأم ق�سعِم".

ال�سلم  دع�����اة  ي��م��ّج��د  راب����ع����اً  وه����و 
واأن���������س����اره، وي��خ��ل�����س ل���ه���م ال�����وّد 
والإك���ب���ار، وه���ذا رب��م��ا ���س��ّر اإعجابه 
بالأميَرْين هرم بن �سنان والحارث 
�سعره،  باأجود  واإيثارهما  بن عوف، 
فقد �سعى هذان الأميران بمالهما 
نهاية  و����س���ع  اإل������ى  وم���ع���روف���ه���م���ا 
فدفعا  وذب��ي��ان،  عب�س  بين  للحرب 
وتداركا  للطرَفْين،  القتلى  دّي���ات 

بال�سلح كثيراً من الدماء:
وجدتما ال�����س��ّي��دان  لنعم  "يميناً 
ومبرِم �سحيٍم  م��ن  ح���اٍل  ك���ّل  ع��ل��ى 
بعدما وذب���ي���ان  ع��ب�����س��اً  ت��دارك��ت��م��ا 
ت����������ف����������ان����������وا ودّق��������������������وا 
من�سِم ع����ط����ر  ب���ي���ن���ه���م 
اإن  ق������ل������ت������م������ا  وق����������������د 
وا�سعاً ال�������س���ل���م  ن�������درك 
ب����������م����������ال وم����������ع����������روف 
م��������ن الأم����������������ر ن���������س����ل����ِم
منها  ف����اأ�����س����ب����ح����ت����م����ا 
ع������ل������ى خ������ي������ر م������وط������ٍن
ف��ي��ه��ا م��ن ع��ق��وق وماأثِم  ب��ع��ي��َدْي��ن 
هديتما م��ع��ّد  عليا  ف��ي  ع��ظ��ي��َم��ْي��ن 
ومن ي�ستبح كنزاً من المجد يعظِم".

تمّكنه  و�سيلًة  زهير  يدع  لم  وهكذا 
الإن�����س��ان��ي��ة في  ر�سالته  ت��اأدي��ة  م��ن 
دعم ال�سالم والتنفير من الحرب، 
اإل ا���س��ت��ع��ان ب��ه��ا ف��ي ���س��ع��ره، حتى 
بنفحة  ي���ت�������س���ّوع  دي����وان����ه  اأ����س���ب���ح 
اإن�����س��ان��ي��ة خ��ا���س��ة ل ن��ج��ده��ا في 
وتلك  الجاهليين،  من  غيره  �سعر 
ال�سعر  ُيحرم منها  لم  كبرى  ميزة 
ال��ج��اه��ل��ي ب��ف�����س��ل ع��ب��ق��ري��ة زهير 

وجراأته واإيمانه بالالعنف.
وقبل اأن نطوي هاَتْين ال�سفحَتْين 
في  وال�سلم  للحرب  المتناظرَتْين 
بّد من تحليل  الجاهلي، ل  ال�سعر 
ال�ساعر  ك��ان  ال���ذي  ال�سلم  طبيعة 

الجاهلي يدعو اإليه. فقد كان زهير 
على  يقوم  ك��ان  اإذا  بال�سالم  يوؤمن 
والكرامة،  العّزة  را�سخة من  اأ�س�س 
ال�سالم  اإل���ى  ال��ط��ري��ق  ك��ان  اإذا  اأم���ا 
اأول  ف��اإن��ه  ال�سيم  وق��ب��ول  ال��خ��ن��وع 
دعاة الحرب وال�سبر على اأهوالها، 
كما  اأوجاع"  ذات  غ��ول  "والحرب 

يقول ال�ساعر الأن�ساري.
لذلك نجد في ديوان زهير تمجيداً 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  ن�سبت  اإذا  ل��ل��ح��رب 
وال�سيم،  ال��ذّل��ة  ول��دف��ع  ال��ك��رام��ة 
�سّيد  لممدوحه  يقوله  ال��ذي  كهذا 
غطفان ح�سن بن حذيفة الفزاري 
اإل���ى ح��رب ع��م��رو بن  عندما خ��رج 
ه��ن��د ل��ي��م��ن��ع��ه م���ن ال����ع����دوان على 

حّريته وا�ستقالله:
"ومن مثل ح�سن في الحروب ومثله
يحاولْه  لأم����ر  اأول  ���س��ي��م  لإن���ك���ار 
نابه يحرق  والنعمان  ال�سيم  اأب��ى 
معاقلْه". وال�سيوف  فاأف�سى   عليه 

ولذلك اأي�ساً نجد في ديوان زهير 
دعوة �سريحة اإلى القّوة، لي�ستطيع 
الإن�سان دفع العدوان عنه، فهو اإن 
على حماية حو�سه  ق���ادراً  يكن  لم 
ب�سالحه هدمه المعتدون، واإذا كان 
ع��ن دف��ع الظلم ع��ن نف�سه  ع��اج��زاً 

ركبه الظالمون:
"ومن لم يذد عن حو�سه ب�سالحه
 يهدم، ومن ل يظلم النا�س يظلِم".

ل  ال��ق��وّي،  بال�سالم  يوؤمن  اإذاً  فهو 
داعياً  الم�ست�سلم،  الخائر  بال�سالم 
الم�سّلح"،  "ال�سلم  ي�سّمونه  ما  اإلى 
ل ال�����س��ل��م الأع�����زل ال��م��غ��ل��وب على 
اأمره. واإذا ما عرفنا طبيعة ال�سلم 
القوي العزيز الذي يدعو اإليه زهير 
يمّثل  الجاهلي  ال�ساعر  اأن  اأدرك��ن��ا 
نف�سها  القيم  الإن�����س��ان��ي��ة  ب��دع��وت��ه 
لم  ف��اإذا  الجاهليون،  يقّد�سها  التي 
القيم  تلك  حماية  ال�سلم  ي�ستطع 
اإل��ى العنف  ك��ان ل ب��ّد م��ن اللجوء 
تكون  ل  وربما  والحرب.  وال�سالح 

الحرب اآنذاك "لعنة الح�سارة".
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في حوار اأجرته معه مجلة "الإك�سبر�س" اأخيراً، قال المغّني الأوبرالي ال�سهير بال�سيدو دومينغو، الذي ي�سّكل 
ر حالياً للعب دور ال�ساعر بابلو نيرودا  مع بافاروتي وخو�سيه كاريرا الثالثي الأكبر في تاريخ الأوبرا، اإنه يح�سّ
مع رولندو فيالزون في اأوبرا كتبها الموؤلف المك�سيكي دانيال كلتان باإنتاج عالمي. وعن تح�سيراته لهذا الدور 
الدور  ذل��ك. في حالة  ا�ستطاعتي  م��ّرة قدر  اأكثر من  اأعيده  ثم  البيانو،  ر له"اأوًل على  اإن��ه يح�سّ قال دومينغو 
التاريخي مثل ال�ساعر نيرودا، اأحب اأن اأوّثقه، فاأبحث عن المراجع لأعرف كيف يتكلم، كيف كان يم�سي ويتحرك، 
نعت حوله واأقراأ الوثائق. في حالة الدور ال�سك�سبيري اأو دور رجل اأوبرا اأر�سم بورتريه  اأ�ساهد الأفالم التي �سُ

للدور نف�سه اأو ما ي�سبهه تقريباً بالرتكاز على القدرة وعلى الحب".

بارتليمي  ج����ان  ي��ل��ّخ�����س 
بين  المتداخلة  ال��ع��الق��ة 
والفن  ال��ب��دائ��ي��ة  الأدي�����ان 
قائاًل: " كان الفن في المجتمعات 
بال�سحر،  اإجماًل  البدائية مرتبطاً 
ال�سعوب  ل����دى  ي������وؤدي  ك����ان  لأن�����ه 
القديمة وظيفة مقّد�سة، ولقد ظّل 
ال��ف��ن ه��ك��ذا، ف��ي خ��دم��ة الطقو�س 
زم��ن��اً ط��وي��اًل، اإل���ى درج���ة ل��م يكن 
دينياً".  ف��ّن��اً  وك���ان  اإّل  ف���ّن  ي��وج��د 
في  ن�ساأته  ب��داي��ة  وم��ن��ذ  اإذاً،  ال��ف��ن 
ح�����س��ن ال���دي���ن، ُي��ع��ت��ب��ر م��ن اأق���وى 
على  لل�سيطرة  ال�سحرية  الو�سائل 
الباحث  الطبيعة. وفي ذلك يقول 
كيفية  ���ح���اً  م���و����سّ ه������اوزر  اآرن����ول����د 
الأول�����ى للفني  ح��رك��ة الن��ف�����س��ال 
بين  من  انبثق  "لقد  الديني:  عن 
المتمايز،  غير  المجموع  �سفوف 
اإل��������ى ج����ان����ب ال���������س����اح����ر ال����ع����ادي 
وال��ط��ب��ي��ب، ال��ف��ن��ان ال�����س��اح��ر، في 

و�سفه اأّول المحترفين، 
ولّما كان يمتلك مواهب 
خا�سة، فهو الذي مّهد 
طبقة  لظهور  الطريق 
الكهنة الحقيقية. ومع 
التخ�س�س  م����رح����ل����ة 
التي يتطّلبها المجتمع 
بحكم التطّور، انف�سلت 

الإم������ك������ان������ات ال�����ت�����ي ك����ان 
ي��ج��م��ع��ه��ا ���س��خ�����س واح����د 

اإلى وظائف ع��ّدة، وهكذا بداأ الفن 
ينف�سل عن الدين مّرة اأخرى. هذه 
ال�سعر  لن�ساأة  ال��م��اورائ��ي��ة  النظرة 
وطبيعته، وال�ساعر ووظيفته، ظّلت 
التاريخ.  ع��ب��ر  و���س��ائ��دة  م�����س��ت��م��ّرة 
ف��ي جمهوريته  اأوج���د  ف��اأف��الط��ون 
وطبيعة  تتنا�سب  لل�سعراء  وظائف 
ال�سعراء  اأن  اإذ كان يعتقد  ملكتهم، 
واأنهم  الآل����ه����ة،  ب��ل�����س��ان  ي��ن��ط��ق��ون 
ي��ت��ل��ّق��ون ���س��ع��ره��م وح���ي���اً م���ن هذه 

والفيل�سوف  ال��م��اورائ��ي��ة،  ال��ق��وى 
راأى من ناحيته  الألماني هايدغر 
اأم���ا  ال����وج����ود،  ي���ق���ول  ال��م��ف��ك��ر  اأن 
بل  "المقّد�س".  في�سّمي  ال�ساعر 
ي��ذه��ب اإل����ى اأب���ع���د م���ن ذل���ك حين 
اهلل  با�سم  ال��ن��اط��ق  ال�ساعر  يجعل 
كالأنبياء، اإذ اعتبر هايدغر اأن اهلل 
ي�سطفي ال�ساعر من اأجل تو�سيل 
الب�سر  بني  اإل��ى  المقّد�سة  الكلمة 
مرتبة  اإل��ى  لي�سل  ال�سعر  فيرتفع 

الروؤيا النبوية العليا.

عار�ساً  ال�سعر  يكن  لم 
ف�����ي ح�����ي�����اة الإن���������س����ان 
ال�������ع�������رب�������ي، ب��������ل ك�����ان 
اأ����س���ا����س���ي���اً في  م����ك����ّون����اً 
ن�����س��ي��ج م��ج��ت��م��ع��ه. ولم 
مقت�سراً  ال�����س��ع��ر  ي��ك��ن 
فّنية  م���م���ار����س���ة  ع���ل���ى 
اأو  اأج������ل ال��م��ت��ع��ة  م����ن 
وح�سب،  الجمالية  ال��ل��ذة 
ب����ل ت��خ��ط��ى ه�����ذا الإط������ار 
ال���م���ح���دود ن��ح��و م��ف��اه��ي��م اأخ����رى، 
ي��ك��ن لينظم  ل���م  ال�����س��اع��ر  م��ن��ه��ا: 
نف�سه  تعبيراً عن خوالج  الق�سيدة 
ف��ق��ط، ب��ل ك���ان ك��ذل��ك ل�����س��ان حال 
عائلته وع�سيرته، والحافظ �سرف 
بمحامدها.  وال���ُم���ف���اخ���ر  اأ���س��ل��ه��ا 
وب�����س��ب��ب ال�������دور ال�������س���ام���ي ال����ذي 
ل�سانه،  وخ�����س��ي��ة  ب��ال�����س��اع��ر،  اأُن���ي���ط 
اأن  لعاقل  ينبغي  "ل  العرب:  قالت 
يتعّر�س ل�ساعر، فربما كلمة جرت 

ع��ل��ى ل�����س��ان��ه، ف�����س��ارت م��ث��اًل اآخر 
" لي�س  اأي�����س��اً:  قيل  ولقد  الأبد". 
ويمدحها  نف�سه  ي��ط��ري  اأن  لأح���د 
في غير منافرة اإّل اأن يكون �ساعراً، 
ال�سعر غير  ف��اإن ذلك جائز له في 
معيب عليه". ولعّل ما اأ�سفى على 
العالية،  ال��م��ك��ان��ة  ه���ذه  ال�����س��ع��راء 
باأن لكل  العتقاد الذي �ساد بينهم 
ال�سعر،  اإل��ي��ه  ي��وح��ي  ���س��اع��ر ج��ّن��ي��اً 
فكذا اعتقد اليونانيون. وفي ذلك 

قال امروؤ القي�س اأي�ساً:
اأ�سعارها الجّن  "تخّيرني 

فما �سئت من �سعرهن ا�سطفيت". 
الإ�سالم  قبل  ال��ع��رب  معظم  وك��ان 
ي��ت��دّي��ن ب��ال��وث��ن��ي��ة، ل��ك��ن م��ا و�سل 
القديم  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  م��ن  اإل��ي��ن��ا 
يدّل على اأن هذا ال�سعر لم يتفاعل 
عر�ساً،  اإّل  ال��وث��ن��ي��ة  ال��دي��ان��ة  م��ع 
وقّلما نجد في هذا ال�سعر ق�سيدة 
ت��ت��ح��ّدث ع��ن ال��وث��ن��ي��ة ل��ذات��ه��ا. اإّل 

الكلمة  �سّر  من  انطالقاً  الق�سيدة  يكتب  يزال  ل  اليوم من  ثمة  هل 
و�سحرها؟ هل ل يزال ال�ساعر المعا�سر يعتبر نف�سه �ساحر الغيب والمعرفة 
والكلمة؟ هل يتذكر اأنه يحمل في لوعيه الب�سري - الجماعي موروثات 

الحكمة التي اأُنيطت به في القدم علماً 
اأننا لم نعد نوؤمن �سوى بالفعل الكتابي 
كفعل ولي�س كوحي، بل اأ�سحينا ن�سّمي 
مدى  اأي  واإلى  اأخــرى؟  ت�سمية  الوحي 
�سعُرنا مغمو�س بالرموز الدينية، حتى 
اعتبار  يمكننا  وهل  هــذه؟  اأيامنا  في 
ق�سيدة النثر العربية عودًة اإلى التراث 
المقّد�س  الكتاب  تقليدها  في  الديني 
النثري  ال�سعري  الن�س  عــرف  ــذي  ال
خالفاً  اأم  والقافية،  الوزن  عنه  وغاب 
لذلك، هي بالأحرى انتماٌء اإلى ق�سيدة 

الحال هل  المدينة؟ وفي هذه  انبثقت من روح  التي  الغربية  النثر 
التخوين؟  منظار  من  الحديثة  الق�سيدة  اإلى  النظر  لل�سلفيين  يحق 
ال�سعراء؟ وكم من  اأحّب  اأم  ال�سعر  ذاته �سفة  القراآن عن  وهل نفى 
�ساعر بيننا يكتب من اأجل الفن المح�س؟ 
ل  القراآن  ذكرهم  الذين  الغاوون  وهل 
ع�سرنا؟  في  الغاوين  ي�سبهون  يزالون 
وربما انق�سم اأولئك اإلى ق�سمين، حيث 
المت�سّلط،  الغاوي  اأجل  من  الغاوون 
اإغواء  مح�س  ب�سبب  الآخرون  والغاوون 
عن  تنتهي  ل  اأ�سئلة  وال�ساعر...  ال�سعر 
عالقة ال�سعر بالدين، حاول الإجابة عنها 
كامل �سالح في كتابه المو�سوم "ال�سعر 
والدين: فاعلية الرمز الديني المقّد�س 
الحداثة(. )دار  العربي"  ال�سعر  في 

�شباح زوين

�سالومي ترق�س براأ�س المعمدان.
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حياة  "المغنى  المو�سومة  التاريخية  الملحمة  في  للم�ساركة  ا�ستعداده  بكر  حلمي  الم�سري  الملحن  اأب��دى 
الغنائية  الثقافة  الذين �سنعوا  لل�سعراء  الفنية  ال�سيرة  اأوبريت غنائية تر�سد  والتي هي عبارة عن  الروح"، 
الم�سرية ابتداًء من القرن الع�سرين، ومن بين هوؤلء: اأحمد �سوقي، حافظ اإبراهيم، محمد يون�س القا�سي، 
بديع خيري، اأحمد رامي )ال�سورة(، اإبراهيم ناجي، بيرم التون�سي، عبد الوهاب محمد، ح�سين ال�سيد و�سوًل 

اإلى �سالح جاهين و�سواه.
وكان بكر قد و�سف هذا العمل ب�"المغناة ال�سخمة التي ت�سّع اأماًل جديداً لعودة الطرب الأ�سيل اإلى م�سرح 

الأوبرا". ومن المتوقع عر�س هذه الأوبريت خالل الأ�سابيع المقبلة.

اأن����ه ُي���الح���ظ م���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، 
اأمّد  الإ���س��الم  حقبة  في  ال�سعر  اأن 
الدار�سين بفي�س من المعارف عن 
الحياة القريبة من الإ�سالم، بينما 
�سعر ما قبل الإ�سالم )اأو ما و�سلنا 
عن  وا�سحة  �سورة  يقّدم  لم  منه( 
الحقبة.  تلك  في  الدينية  الحياة 
وك���اأن ف��ي ذل��ك م��ج��اراة لالإ�سالم، 
لما  الجاهلية  من  التن�سل  في  اأي 

تحمل من ذكر الأ�سنام. 

الكتاب المقّد�س
اأّما عن ال�سعر في الكّتاب المقّد�س، 
كتابات  ومعظم  ال��ت��وراة  اأن  فنعلم 
بالح�سارتين  ت���اأث���رت  ال��ع��ب��ري��ي��ن 
النهرين،  بين  ما  وب��الد  الم�سرية 
واأهم هذه الآثار الأ�ساطير البابلية 
الخلق  ق�����س��ة  ح�����ول  ت������دور  ال���ت���ي 
وُيجمع  ����س���اب���ه.  وم����ا  وال���ط���وف���ان 
الأمثال"  "�سفر  اأن  على  العلماء 
قد اأُخذ معظمها عن ِحَكم الحكيم 
اأمينموبي،  ال���ق���دي���م  ال���م�������س���ري 
لي�ست  العبرانية  الن�سخة  اأن  اأي 
الأ�سل  ع��ن  حرفية  ترجمة  �سوى 

الهيروغليفي.
ا�سُتثنيت  اإذا  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
الن�سو�س  وب���ع�������س  ال���������س����رائ����ع 
القول  لجاز  ال��ت��وراة،  م��ن  النثرية 
اأق����رب  ن�����س��و���س��ه��ا ه���ي  اإن م��ع��ظ��م 
�سعر  ه��ي  اأو  ال�سعر،  اإل��ى  يكون  م��ا 
خ��ال�����س الأح�������رى. ول ع��ج��ب في 
الحديثة  النثر  ق�سيدة  ج��ذور  اأن 
ت���ع���ود اإل�����ى ال��ع��ه��د ال���ق���دي���م. لكن 
وعلى الرغم من و�سوح ال�سعر في 
العلماء  ي�ستقّر  لم  القديم،  العهد 
العرو�سية  ال��ق��واع��د  تحديد  على 
في  ال�سعر،  ه��ذا  عليها  ي�سير  التي 
على  اأّك���د  الآخ���ر  البع�س  اأن  حين 
بناء على  ال�سعر، وذلك  وجود هذا 
التقابل  وق��ان��وَن��ي  ال��ف��ق��رات  ن��ظ��ام 
والتوازي. كما ُي�سار في هذا ال�سياق 
الى اأن �سعر اللغات ال�سامية لم يكن 
الوزن  لنظام  يخ�سع  ال��ق��دي��م  ف��ي 
بالنغم  يتمّيز  ك���ان  ب��ل  وال��ق��اف��ي��ة، 

الفنية  العتبارات  واأن  وبالنبرات، 
ال�سعراء  عمل  م��ن  ه��ي  المعروفة 
اأح���ّل���وا الوزن  ال��م��ت��اأخ��ري��ن ال��ذي��ن 
ل  العربي  وال�سعر  الإل��ق��اء.  محل 
ينبغي له اأن ينّد عن هذه القاعدة 

كونه �سامّياً. 

القراآن
اأم���ا ع��ن ال��ق��راآن وال�����س��ع��ر، واإذا لم 
اعتبار  ف��ي  ح��رج��اً  الباحثون  يجد 
المقّد�س  ال��ك��ت��اب  ن�سو�س  بع�س 
�سعراً، فاإن اعتبار ذلك بالن�سبة اإلى 

القراآن اأّدى اإلى اإ�سكالية 
حادة. فلم يكتِف القراآن 
عن  ال�سعر  تهمة  بنفي 
ال�سعراء  اتهم  نف�سه، بل 
قبيحة،  ب�������س���ل���وك���ي���ات 
ل  م���ا  ي��ق��ول��ون  و"اأنهم 
ح  و�سّ واإذا  يفعلون". 
ال���ق���راآن ف���ي م���ا ب��ع��د اأن 
اقت�سر  ه������ذا  م���وق���ف���ه 
لم  الذين  ال�سعراء  على 
ي��وؤم��ن��وا ب��م��ا اأن���زل���ه اهلل 
اأن  اإّل  ال���ر����س���ول،  ع��ل��ى 

نزول هذه الآيات، التي لم 
تتعّد ال�ست، في مجتمع كان ال�سعر 
فيه ذا مكانة مميزة و�سبه مقّد�سة، 
اإرب��اك حقيقي، خ�سو�ساً  اإل��ى  اأّدى 
عندما ف�ّسر بع�س الدار�سين �سبب 
الإ�سالم.  �سدر  ف��ي  ال�سعر  �سعف 
�سالم:  اب��ن  ق��ال  ال�سدد  ه��ذا  ففي 
عن  وت�����س��اغ��ل��ت  الإ����س���الم  "فجاء 
بالجهاد،  وت�ساغلوا  العرب،  ال�سعر 

وغزو فار�س، والروم". 
ك��ذل��ك اأ����س���در م��ح��م��د ف��ت��وى جاء 
فيها: "من قال في الإ�سالم هجاًء 
اأمر  وق���د  ُهدر"،  فل�سانه  م��ق��ذع��اً 
ال�����س��ع��راء الذين  ب��ق��ت��ل ع����دد م���ن 
هجوه. كذلك ُيروى عنه اأنه قال: 
قيحاً  اأحدكم  جوف  يمتلىء  "لأن 
�سعراً"!  ي��م��ت��ل��ىء  اأن  م��ن  ل��ه  خ��ي��ر 
وف������ي ه������ذا ال���������س����دد ي����ق����ول زك���ي 
في  ُي�سرفون  "فراأيناهم  م��ب��ارك: 
ال�سعراء،  والنيل من  ال�سعر  بغ�س 

ل�سعيد  ق��ي��ل  اأن  ذل����ك  ف���ي  وك�����ان 
بالعراق  ق���وم���اً  اإن  ال��م�����س��ي��ب:  ب���ن 
يكرهون ال�سعر، فقال: ن�سكوا ن�سكاً 

اأعجمّياً".
 من ناحية اأخرى، ُروي اأن محمداً 
منبراً  ث���اب���ت  ب���ن  ل��ح�����ّس��ان  و����س���ع 
كانوا  ال��ذي��ن  ليهجو  الم�سجد  ف��ي 
يهجونه. اأما اأبو بكر فقال له )اأي 
والإ�سالم  ال�سيُب  "كفى  لمحمد(: 
للمرء ناهياً، اأ�سهد اأنك ر�سول اهلل 
وما عّلمناه ال�سعر وما ينبغي له".

اإذاً، لم يّتخذ القراآن موقفاً حازماً 

من ال�سعر، لكن ال�سوؤال: لماذا نفى 
القراآن عن نف�سه تهمة ال�سعر؟

الرموز الدينية
اأّما عن الرموز الدينية في ال�سعر 
الم�ست�سرقين:  اأحد  فقال  العربي، 
"وقف الدين �سّداً في وجه الإيمان 
ومما  الخلق،  على  الإن�سان  بقدرة 
اأّي��ده في ذلك، عجُز النا�س عن اأن 
والعقلي  الفني  الخلق  بين  يمّيزوا 

والخلق من العدم". 
الدينية، ففي  ال��رم��وز  اإل��ى  وع���ودة 
الموؤثرات  بقيت  وب��ع��ده،  الإ���س��الم 
العربي  ال�������س���ع���ر  ف����ي  ال���ي���ه���ودي���ة 
م�ستمّرة ؛ فال�ساعر كعب بن زهير 
يلجاأ في مدحه للر�سول اإلى و�سف 
والإباء  بالقوة  الم�سلمين  فر�سان 
�سردها لهم  وهم يت�سربلون دروع��اً 

النبي داود بن �سليمان:

لبو�سهم اأبطاٌل،  العرانين،  "�سّم 
من ن�سج داود في الهيجا �سرابيل". 
بالنبي  ف��ي��ق�����س��م  ن����ّوا�����س  اأب�����و  اأم�����ا 
�سليمان، وداود، وبالكعبة ليعّبر عن 

حّبه لأحد الغلمان.
وعن موقف ال�سلفية من الحداثة 
التيار  اإن  ال��ق��ول  ي��ج��وز  ال�سعرية، 
التجديد  ح��رك��ة  رف�����س  ال�����س��ل��ف��ي 
باعتبارها  لي�س  واأدان��ه��ا،  العربية، 
الفكر  تقاليد  ع��ل��ى  خ���روج  م��ج��ّرد 
والإبداع ال�سعري العربيَّْين فح�سب، 
اعتبارها  اإل�����ى  الأم������ر  و����س���ل  ب���ل 
خ����ي����ان����ة وم������وؤام������رة 
كيان  "تدمير  بهدف 
اإعالن  واإل��ى  الأّمة"، 
م�������س���ط���ف���ى �����س����ادق 
المذهب  اأن  الرافعي 
ف�ساد  ه����و  ال���ج���دي���د 
ياأتي  واأن���ه  اجتماعي 
ب��ال��ذّل��ة ع��ل��ى الأّم����ة. 
ال����ح����داث����ة  اأن  اإل 
وراح  مجراها  اأخ��ذت 
ال�سعر العربي يغرف 
الغربي،  ال�سعر  م��ن 
الح�سر،  ل  ول���ل���م���ث���ال 
نعرف كم تاأثر ال�سّياب باإليوت من 
والميثولوجيا  الوثنية  رموز  حيث 
والم�سيحية. اإذاً بداأ ال�سعر العربي 
مختلفاً  م�������س���اراً  ي��ّت��خ��ذ  ال��ح��دي��ث 
الأ�سطورة  دخ��ول  بعد  تاريخه  عن 
وال�سوفية  ال��غ��رب��ي��ة  وال���م���وؤث���رات 
عن�سراً  ذات�����ه  م���ن  ج���اع���اًل  اإل����ي����ه، 
م�������س���ارك���اً ف����ي ال���خ���ل���ق وم����ح����اوًل 
ال�ساملة  ال����روؤي����ة  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
اأّدى  الأ���س��ط��ورة  وم��ف��ه��وم  للعالم. 
اإلى ن�سج عالقة ملتب�سة بين الرمز 
ل�سّدة  الديني  والرمز  الأ�سطوري 
الذي  والغمو�س  تالحم معنَييهما 
الكلمة  اأ���س��ل  و���س��ب��ب��ه  ي��ح��وط��ه��م��ا، 
تعني  التي  "ميتو�س"  الإغريقية 
الكالم،  وه����ذا  "الكلمة"؛  اأ����س���اًل 
لالإ�سارة اإلى تداخل رمَزي الم�سيح 
ال�سّياب؛  ق�سائد  في  مثاًل  وتّموز، 
ل بل وكاأن ال�ساعر العربي الحديث 

تحّول اإلى م�سيح واإلى اإله. بيد اأنه 
ع��ل��ى ابتعاد  اأي�����س��اً  ال���ك���الم  ي��ج��در 
ال�����س��ّي��اب ف��ي ب��داي��ات��ه ع��ن توظيف 
اأ�سطورة تّموز - اأدوني�س في �سعره، 
تهيُّب  ب�سبب  ك��ان  الإح��ج��ام  وه���ذا 
ال�ساعر من الإ�سالم: فتلك الرموز 
ق�����س��ى عليها  ق����د  ك�����ان  ال���وث���ن���ي���ة 
ما  تذّكرنا  اإذا  خ�سو�ساً  الإ���س��الم، 
اإلى  اإ���س��ارات  تّموز من  رم��ز  يحمل 
الم�سيحية. اإّل انه عاد وخا�س فيها 
بقّوة في ق�سائده، وكاأنه مع يو�سف 
وغيرهما،  ح����اوي  وخ��ل��ي��ل  ال���خ���ال 
الرمَزْين  المزج بين  اإل��ى ه��ذا  ع��اد 
الحياة  اأعماق  اإلى  "الغور  ليحاول 
الموت  ي�����س��ب��ح  ب��ح��ي��ث  ال��ب�����س��ري��ة، 
قارب  وك��م��ا  الحياة".  اإل���ى  ط��ري��ق��اً 
الم�سيح  وب����ي����ن  ب���ي���ن���ه  ال�������س���ّي���اب 
جيكور"  "مرثية  ف���ي  خ�����س��و���س��اً 
حيث تماهى الإله بال�ساعر، كذلك 
"اأوراق  اأدون��ي�����س ف��ي دي��وان��ه  ف��ع��ل 
الربيع" حيث قارب الن�س القراآني 
بقوله: "رّبي هّيىء مو�سعاً مباركاً 
لعبدك الذليل، هبني مقعداً منعماً 
ولدانه  وذه����ب،  ف�سة  م��ن  اأك���واب���ه 
مخلدون، هبني الخلود في جوارك 
الن�س  ف��ف��ي  اإلهي"؛  ي��ا  ال��ح��ب��ي��ب، 
ال��ق��راآن��ي ف��ي الآي���ة 17 م��ن "�سورة 
عليهم  "يطوف  ن���ق���راأ:  الواقعة" 
واأباريق  ب��اأك��واب  م��خ��ل��دون  ول���دان 
اأدوني�س  يقول  معين".  من  وكاأ�س 
اأي�ساً: "يا لهب النار الذي �سّمه ل 
تك برداً، ل ترفرف �سالْم"؛ والآية 
برداً  كوني  نار  تقول:"يا  القراآنية 

و�سالماً على اإبراهيم".
تخّطى اإذاً �سعراء الحداثة العربية 
التابو الديني، وتمّكنوا من تحطيم 
ق��د���س��ي��ة ال��ن�����س ال��م��ق��ّد���س، وهذا 
واأ�ساف  ال�سعرية  التجربة  اأث���رى 
اإليها اأبعاداً جديدة وغير م�سبوقة. 
وتقارُب الق�سيدة من الن�س الديني 
اأو  بالإله  ال�ساعر  �سخ�سية  وَتمازج 
ال�سلفيين  ا�ستفزاز  اإلى  اأّديا  النبي، 
ال�ساعر  ات���ه���ام���ه���م  درج�������ة  اإل�������ى 
والعمالة! ب��ال��خ��ي��ان��ة  ال���ح���دي���ث 

�ساعرات منّقبات!
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ما اأحاول تقديمه ل ياأتي في باب اأنطولوجيا ال�سعر الكردي الأنثوي، واإن كان يتحّرك على عتبته، ول هو بحث ونظر 
في ال�سعر الكردي، ومن خالل اأ�سوات اأنثوية مختلفة، واإن كان في ذلك بع�س من المكا�سفة النقدية والتعريفية 
بمقّومات هذا ال�سعر، ومحركاته الدللية، واأ�سدائه الرغبية. ثمة مزج في الغالب، يتوخى توازناً ما بين اعتبار 
م نموذجاً قاباًل للدر�س، واأن ما يتّم تقديمه يخرج من دائرة �سوئية، وقد ُحّدد بعالمات فارقة فيه. المقدَّ

ب���داي���ة، ي��م��ك��ن ال���ق���ول، ودون 
من  ع�سرات  ثمة  اإن  مبالغة، 
ال�����س��اع��رات ال���ك���ردي���ات، وهن 
جهة،  م��ن  اأك��ث��ر  وف���ي  بلغتهن،  يكتبن 
الجهوية  الثقافة  طبيعة  اإخ��ف��اء  دون 
توّزعهن  بح�سب  اإل��ي��ه��ا،  ينتمين  ال��ت��ي 
انتمائهن  ����س���ي���ر  خ����ط  ال����ج����غ����راف����ي. 
اأو الجهوي، معلوم بنوعية  الجغرافي، 
يكون  ولهذا  ولغتها،  ال�سائدة  الثقافة 
عن  ن��اج��م��اً  الأق���ل  لغَتْين على  اع��ت��م��اد 
فثمة  تلك،  الجغرافية  النق�سام  حالة 
التركية،  الثقافة  ب�سيطرة  ال��م��اأخ��وذة 
وكذلك الفار�سية وتلك العربية، اإ�سافة 
اإلى جملة الثقافات الأخرى، تحت تاأثير 
اأو الغتراب. وفي �سوء  عامل الهجرة 
العثور  يمكن  البحثي  ال��م��ح��ّرك  ه���ذا 
على ك��ّم واف���ر م��ن الأ���س��وات الموّزعة 
في مختلف بقاع الأر�س قارياً، واإخ�ساع 
الزمكانية،  العالقة  اإل��ى منطق  ال��ذات 
لغة  ت�ستحيل  التي  العاطفة  مثلما هي 
من نوع اآخر، في م�سائها ال�سعري، وما 
في لعبة التحّول اأو التحويل هذه، من 
قائمة  منازعة  اأو  م��وادع��ة،  اأو  ممانعة 
بين حقيقة اللغة الأم، واللغة الأخرى 
في اإطار التنا�س اأو القت�سا�س نف�سياً.

اإن فينو�س فائق، وكزال اأحمد، وخالت 
اأحمد، وديا جوان، واآخين ولت، ونيرِكز 
اإ�سماعيل، وجانا �سيدا، ومنال ح�سيني، 
ذائقة  ذات  اأ�سوات  اإ�سماعيل...  ومروت 
ممار�سة  ف��ي  وا���س��ح��ات  وه���ن  �سعرية، 
ح�سراً،  ال�سعري  الأدب����ي،  "كيدهن" 
واأق������ول ب��ال��ك��ي��د الأدب������ي ان��ط��الق��اً من 
الكتابة  لحقيقة  �سيكولوجي  مفهوم 
لة ن�سائياً، و�سمة القهر المزدوجة  المحوَّ
في  والمختارة،  الم�ستعارة  واللغة  هنا، 
المتكلم  وم�سير  ���س��وره��ا،  اأو  بنيتها 
ال�سعري فيها... اإلخ، مثلما يقمن باأداء 

لما  الظاهر،  هو  كما  المفارق،  دوره��ن 
هن عليه واقعاً، من جهة الم�سّي ُقُدماً 
المرغوب  �سوب  دة  المج�سَّ بكينونتهن 
اإلى الأعماق  فيه. فال�سعر ماء يت�سّرب 
ويختفي �سريعاً، لكنه �سريعاً ما يظهر 
في المقابل مثقاًل برغباتهن المراَقَبة، 
�سواه، من خالل  اأو  نبتاً  ا�ستحال  وق��د 
ت��ف��ع��ي��ل الأث�����ر ال�����س��ع��ري، وف���ي عالقة 
مجازية، تمّكن من تحديد الكثير من 
اأو  اأعماقهن  اأو خريره في  هدير الماء 
حتى ا�ستنقاعه، وما اآل اإليه الماء هذا، 

كاأثر مقروء بطريقة ما.
اإن محاولتي هذه، تقت�سر على ا�ستبيان 
م،  العالمات "ال�سائطة" في هذا المقدَّ
اإثر  ال�����س��ع��ر،  رائ���ح���ة  ُت�����س��ت��ّم  ك��ي��ف  اأي 
الم�ستلَهمة  الماء  اأو ت�سّربات  ت�سريبات 
النف�س  ف��ي  ب��ال��م��ت��ح��ّول  ال�����س��ل��ة  وذات 
اأو  اثتمانية  كعالقة  المحيط،  والعالم 

اإحالية، ق�سراً اأو بر�سى ما، على الداخل 
الأنثوي "المدى الأر�سي"، وماذا ترتَّب 
ع��ل��ى ذل���ك، م��ن خ���الل اأوال���ي���ة معاناة، 
قهرية، رغم الهدوء الملحوظ، كما هو 
يكون  العمق  في  اإنما  المن�ساب،  الماء 

طميه: عنا�سر تكوينه، له �سداه.
"الباحثات  مفهوم  من  اأنطلق  وعندما 
في  هي  الكتابة  ف��الأن  وجوههن"،  عن 
من  الوجه  �سيمياء  في  بحث  الأ�سا�س 
الداخل، وهنا، يكون البحث اأكثر تعّر�ساً 
اأمور  وت��دب��ي��ر  التعبير،  ف��ي  ل��م��ق��اوم��ة 
المخّيلة وال�سورة المجتباة، تنا�سباً مع 
ومدى  فيهن،  كردياً  المت�سظي  الواقع 
الجاري  لأ����س���داء  ال��م��اأ���س��وي  تلقيهن 
خ�����الل مجموعة  م����ن  ح���ت���ى  ي���وم���ي���اً، 
الفارط،  ال��ه��دوء  اأو  الرتيبة،  الكلمات 
اأو  وال��م��خ��ت��َزل  ال��الف��ت��ة،  ال�سفافية  اأو 
اأق��رب ما  ال�سخب المدّوي، فذلك كّله 

اأقنعة الوجه الواحد، حيث  اإل��ى  يكون  
الواقعي،  البرقع  ب��وط��اأة  مثقل  الوجه 
اإنما لم يكن البرقع النف�سي المتوارث 

بالذات، وبتفاوت.
ومن  ال��ك��ردي��ات،  ال�ساعرات  تختلف  ل 
��ل من  خ����الل م��ت��اب��ع��ات��ي ل��ك��مٍّ م��ت��ح�����سّ
الكردية،  وباللغة  ال�سعرية،  كتاباتهن 
ك���ردي���ة مختلفة،  وم���ن خ���الل م���واق���ع 
اإنترنتية طبعاً، كما في حال: عفرين، 
اآفي�ستا،  م���ه،  ولت����ى  ت��ي��ري��ز،  روزاآف�������ا، 
ال�ساعرات  بقية  ع��ن  اإل���خ،  ك�سك�سور... 
واللغوي  الج��ت��م��اع��ي  محيطهن  ف���ي 
والعربية  ال���ت���رك���ي���ة  ف����ي  ال��م��خ��ت��ل��ف، 
بالتنويه،  فارق جدير  ثمة  والفار�سية، 
وهو جانب العالقة، وال�سعور بخا�سية 
الكينونة، وما في ذلك من انتماء وولء 
اأو  ال��م��ن��ّغ�����س��ات  م��ن  للكثير  را���س��َح��ْي��ن 
والتاريخي  الجتماعي  ال�سراع  وج��وه 

وال��ق��ي��م��ي وال����ق����وم����ي... وم����ن خالل 
من  اأكثر  الموؤّثرة  المو�سوعات  نوعية 
ال�����س��ل��م والحرب.  ���س��واه��ا، ف��ي ح��ال��َت��ي 
مجتمع ال�ساعرة الكردية اأقرب اإلى اأن 
�ساخنة  جبهة  اأو  ح��رب  مجتمع  ي��ك��ون 
ب�����ال�����دللت، م��ج��ت��م��ع ال���ت���ن���اب���ذات اأو 
الحيطة والحذر، اأو عدم ال�ستقرار وفي 
الموقع  اإلى  ا�ستجابة  الق�سوى،  حالته 
العتباري الذي تجد نف�سها فيه، وهذا 
الذاتي. لعالمها  كا�سفاً  مدخاًل  ي�سّكل 

الأن����وث����ة ب��ق��در م���ا ت��ك��ون م���ت���واري���ة اأو 
وهي  ال�سعرية،  اللوحة  خلفية  م�سّكلة 
ف���ي ك��ام��ل م��ت��ل��ّون��ات��ه��ا ال��ه��ّم��ي��ة، تبرز 
قائمة عرائ�سية تجلو الم�ستتر كثيراً، 
التركيبية  البنية  ف��ي  التدقيق  لحظة 
تاأكيد  فهي  وبالتالي  ال�سعري،  للقول 
اإنها  ع��ا���س��ف،  ت��اري��خ��ي  ل��م��وؤّك��د  �سعري 
م به ذكورياً في واعية  عم الذي ُيتقدَّ الطُّ
ال�ساعرة لتحقيق ماأرب، تج�سير فجوة 
توا�سل متوّترة،  تكوين لحمة  واقعية، 
ُتدركها  ال��ت��ي  ال��م��ق��اي�����س��ة  وب���ن���وع م���ن 
مة  الأنثى هنا، وهي لغة الخطاب المقدَّ
في م�سعى تروي�سي للذائقة الذكورية 
الفالتة اأو النافذة الرغبة، واأي�ساً محّك 

اإثبات قيمة ذاتية.
فاإن  ال�سعرية،  ال�سياغة  اإلى  وبالن�سبة 
الغالبية ال�ساحقة منهن يّتبعن الأ�سلوب 
الحّر، اأي غير المقّيد بالوزن والقافية، 
�سابه،  م��ا  اأو  قافية  اأو  وزن  ُوِج����د  واإن 
ال�سائدة،  ه��ي  ت��ك��ون  النظم  �سمة  ف���اإن 
اأو  بالمكتوب،  ف  ُي��ع��رِّ ج��ل��ّي��اً  خ��ل��اًل  لأن 
اأو البحر، حيث الإيقاع  بحقيقة الوزن 
يّتخذ منحى نف�سياً، كما تابعُت ذلك في 
نماذج كثيرة. وفي المقابل، تتراوح بنية 
ال�سكل بين الو�سوح الكبير والغمو�س 
ال�سعر  ف��ي  ال��م��ق��روء  ه��و  كما  المقلق، 

الحديث والمعا�سر عربياً.

الفنانة الكردية َخِجْي �سيخ بكر.

اإبراهيم محمود

وافق مجل�س مدينة فلورن�سا على اقتراح اإلغاء الحكم على دانتي ال�سادر عام 1302 والقا�سي باإعدامه ما اأن ي�سع رجله 
في  المدينة مّرة اأخرى. وهو ما دفع دانتي اإلى اأن يعي�س ال�سنوات الع�سرين الأخيرة من حياته  في المنفى، والتي 
كتب خاللها موؤّلفه ال�سهير "الكوميديا الإلهية". وكان دانتي قد توّرط في ال�سراع بين الإمبراطورية الرومانية 
المقّد�سة و�سلطة البابا من اأجل ال�سيطرة على المدينة. ومن المحتمل اأن يكون قد قاتل في معارك حا�سمة من اأجل 
نيل المدينة ا�ستقاللها، حتى اأ�سبح واحداً من �ستة زعماء للمدينة في العام 1300. غير اأن فترته في الحكم انتهت 
نهاية �سيئة، عندما ا�ستولت القوات الموالية للبابا على ال�سلطة وقّدمته اإلى المحاكمة. وعندما لم يمثل، اأُبعد مدة 

�سنتين وُغّرم 5000 فلورين. وعندما لم يدفع، ُحكم عليه بالإعدام حرقاً.
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خالت اأحمد
اأكثر من ديوان، اأكثر من حالة اغتراب، 
الذات  ع��ن  للتعبير  محاولة  م��ن  اأك��ث��ر 
بالكردية والعربية، لكن �سياق التعبير 
وال�������س���ورة ال���م���رغ���وب���ة ي���ظ���ّل واح������داً، 
التعبير  ف�����س��ح��ة  ف���ي  ه���و  وال��م��خ��ت��ل��ف 
ومدى عفويته، من خالل المتوافر اأو 
بح�سب  ال�سعري،  القول  من  المتوخى 
ال�ساعرة  ذات  ب��ي��ن  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��الق��ة 
واللغة المعتمدة وحقيقة طواعيتها لها.

ث��م��ة ج��ن��وح ن��ح��و ال��ع��رب��ي��ة، ح��ت��ى وهي 
تكتب بالكردية، هو الأب���رز ف��ي  جانب 

الكتابة ال�سعرية لديها.
الأن����ث����ى و����س���ع ره����ان����ّي ع���ن���ده���ا، نزع 
ال�سيت،  ال�����س��يء  ب����ان����دورا  ل�����س��ن��دوق 
واإعالن عن ع�ستارها، اأو حا�سنة الحب 
اأو ممثلة الأنوثة الأولى لديها، تج�ّسد 
تكوينها.  في  والحياة  والأر����س  الكون 

فكّل �سياغة �سجال بدافع اأ�سالة:
يعبر  الأح����الم/  ف��ي  ين�ساب  "ال�سجر 
اأن��ي��ن ال��ذي��ن ج���رح���وا/ اأن����ا اأن�����ُس��ُل من 
�سوتي/ والأر�س تنخ�سف في ج�سدي".

وعندما تقول في مكان اآخر:
نائمَتْين/  ع��ي��ن��اك  زال���ت  م��ا  "فجر/ 
ا�سمي/ حلو، حلو/  هو  الأول  تفكيرك 
ف���رح ب��ن��ور داخ���ل���ه/ ف��ج��ر/ ع��ي��ن��اي ما 
زال���ت���ا ن��ائ��م��َت��ْي��ن/ ا���س��م��ك م��ث��ل موجة 

كبيرة وحلوة/ ُينِه�س نوَر داخلي".
ربما هو توق البروز والتجّلي باأف�سلية 
بالذات  التعريف  �سعيد  على  معتبرة 
المتكلم،  ب�سمير  ال��ت��ح��ّدث  الفعلية؛ 
في  ليكون  ال��ذك��ر،  ل��الآخ��ر:  ا�ستح�سار 
رمزياً. المحكومية  ب�سفته  ح�سرتها، 

مروت جا�شم
مروت اأو ميرڤت جا�سم، ت�سعى اإلى اأن 
تكون وا�سحة في �سعرها. ثمة عالئق 
ق����وى ف���ي ك��ت��اب��ت��ه��ا ال�����س��ع��ري��ة، خطاب 
اإ���س��اري��ة، ط��ّي و���س��وح ل  يكت�سب قيمة 
اللغة  بنية  ف��ي  ال��ح��رك��ة  ج��ان��ب  يخفي 
ال�سرد  لغة  بقاء  م��ع  لديها،  ال��ح��واري��ة 
ال�سعرية في "يدها". الأنثى توؤكد لديها 
ريادتها في تاأكيد ح�سورها في العالم، 
بالقدر الذي ت�سّمي كائناتها، والتاريخ 
اأنوثياً: وه���ن���ا  ذك����وري����اً،  ب���ه  ال���م���ع���ّرف 
في  ح��م��ى  ال����ذي  ال��ت��اري��خ  "التاريخ/ 
التاريخ  وال���خ���زي/  ال�����س��م��َت  اأوراق������ه/ 
الذي  التاريخ  ال��زم��ن/  دورة  في  ال��ذي 
في الزمن الما�سي/ التاريخ الذي هو 
ال��دم/ غّير  �سوداء، وينقط منها  اأوراق 
تارييييخ/  يا  غّير  اإذاً/  يكفي  اأوراق���ك، 

اأخرج الأوراق ال�سفراء من ال�سندوق/ 
في  خيانة  ل  جديد/  من  التاريخ  دّون 
هذه الأوراق/ ل خزَي ل عبودية مطلقاً 
ال�ستهالل/  ف���ي  ه����ذه  ���س��ّج��ل  ف��ي��ه��ا/ 
فاأنا  ت��اري��خ��اً/  الخيانة  ل��ي  تجعل  ول 
اأح��ت��م��ل ال��خ��ي��ان��ة/ واك��ت��ب حروفك  ل 
ب��ال��ذه��ب/ ط��ّرزه��ا ب��ال��ج��واه��ر/ ولتكن 

النقطة الأخيرة اأي�ساً دمي". 
ريحان �شرحان

ريحان �سرحان، ك�سابقتها في الو�سوح 
الخارجية،  ال��م��وؤث��رات  تلّقي  وهاج�س 
قراءتها  ����س���ع���ري���اً.  ال��ت��ع��ب��ي��ر  وك��ي��ف��ي��ة 
ال�����س��ع��ري��ة، ت�����س��ع��د ب��ال��م��ع��ن��ّي ب��ه��ا اإلى 
لغتها  وراء  وم����ا  ال��م��ق��ارن��ة،  م�����س��ت��وى 
اعتباري،  كج�سد  باعتبارها،  ال�سعرية، 
اأو حتى �سلعي، حا�سرة في �سلب عملية 

التعبير بال�سعر:
م����اذا،  اأج�����ل  م���ن  ه���دف���ك؟/  ه���و  "ما 
ماذا  ذاك؟/  م��وق��ف��ك  ت��ب��دي  وم�����ن؟/ 
اأي�����ن تم�سي  اإل�����ى  ي������دك؟/  ت��ح�����س��ده 
كما  تن�سى؟/  ل  اإنما  ه��ذه؟/  بنظرتك 
له  نف�سه  بالقدر  ب��داي��ة،/  فعل  لكّل  اأن 
اأن��ك ل  اق��ت��راح �سديقة/ حيث  نهاية/ 
تريد فهمه مطلقاً/ قدر ما ت�ستطيع/ 
ما يغطي وج��دان��ك/ ل  كثيراً  تغّير  ل 
تخدعن بلون ك�سائه/ اأّنى كانت زينتك 
لتظّل هي/ لأنك عندما ت�سيع/ ي�سهل 
تن�َس  ل  نف�سك/  روؤي����ة  ���س��ري��ع��اً  عليك 
كلمتي/ هذه ال�سادقة والمّرة/ ل تن�َس/ 
اإن خل�ساء ال�سدق ل يمار�سون الزيف".

لڤا دروي�س
للقيام  دروي�����س ثمة م�سعى  ل��دى لڤ��ا 
ب��ان��ق��الب ع��ل��ى ال��ل��غ��ة، ل��ت��ك��ون ناطقة 
بهّمها، وهي مترّددة بين و�سوح يمكن 
وغمو�س  ال��دلل��ي��ة،  م��ك��ّون��ات��ه  معاينة 
ي�ستوقف القارئ، ب�سبب بناه التركيبية، 

وذائقة ال�سعر لديها.
في فعل التفاوت وتفتيت اللغة، كما بات 
معروفاً، انعطافة دللية، للجم الآخر، 

لتتقّدم هي:
قدمت  ال���ب���ع���د/  ه�����ذا  ف����ي  "حّبي/ 
ال��دن��ي��ا/ وبرعمت زهرة  اإل���ى  اأح��الم��ن��ا 
َخَفق  راأيتك/  الغربة/  بدموع  الحّب/ 
في  البعد/  في  قلبي/  انجرف  قلبي/ 

اأرجوحة البعد".
 وفي مكان اآخر:

عن  اأب��ح��ث  ال��و���س��ن/  ��ه  اأم�����سّ "القمر، 
ن��واف��ذ ال���زم���ن/ ال��زم��ن ي��ج��ري و�سط 
الزمن...  ب�سمت/  يطير  ��ن��ك/  ت��غ�����سّ

القمر... الكلمة/ يتامى".

�شيالن حمو
م����ن ال�������ذات اإل������ى ال��������ذات، وب����ن����وع من 
المركزة الم�سادة لبنية القول ال�سعري، 
اأن  حمو،  �سيالن  تحاول  ب��ه،  والناطقة 
المتخيَّل،  ال�����س��ع��ري  بمركبها  تم�سي 
اإن��م��ا ف��ي ن��ه��ر الآخ�����ر، ل��ت��ع��زي��ز ثنائية 

الوجود بهما:
اأنا،  عا�سقتك  ال�سم�س/  دّوار  "زهرة 
بدورك  واأن���ت  ال�سم�س/  دّوار  زه���رة  ي��ا 
باتجاه  وجهك  اأب���داً  ال�سم�س/  عا�سقة 
اأنا  ال��زه��رة/  اأيتها  اأن��ا  ال�سم�س/ مثلك 
الحياة/  زه��رة  القنديل/  ذل��ك  عا�سقة 
اأيقظي  الأخ���رى؟/  ال���ورود  لماذا ذبلت 

الغارقين في النوم".
جانا �شيدا

من  الكثيرات  ع��ن  �سيداً  جانا  تختلف 
في  �سواء  الكرديات،  ال�ساعرات  نّداتها 
ل��ج��م الن���دف���اع ال��ع��اط��ف��ي، م���ن خالل 
التركيب الجملي، اأو ال�سورة المولَّفة. 
اإلى  الحداثة كمدخل  اإنها تراهن على 
العالم المختلف، لإبراز جانب لم ُيعلَم 
الوجه  الأن��ث��ى، حقيقة  م��ن حقيقة  ب��ه 
الأنثوي المبرقع ذكورياً، حيث المقاطع 
الوم�ساتية،  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  ال�����س��غ��ي��رة، 
اإلى لعبة الذكر في  تعيدها من ناحية 
اإل��ى جانب  اأخ��رى  الكتابة، ومن ناحية 
هذا  ف��ي  ال��م��ط��اردة  ورب��م��ا  المناف�سة، 
في  ل  متاأ�سّ فالذكر  ال�سعري.  ال�����س��اأن 

ذاتها معنًى، كما في ق�سيدة "خدعة":
تخدعني  ول  ع���ن���ك/  اأن������ا،  "رحالة 
ال��ل��ي��ل��ة/ ب���ات���ج���اه���ك/ ت���ف���ّرع���ت طرق 

العودة/ اأخدعني الليلة/ لن اأعود".
اأو ق�سيدة "ت�ساوؤل":

األمي؟/ بين عينيك  اأنت يا حقل  "اأين 
الألم  اأيها  الطرق.../  تعبت  وعينيك/ 
اأح���داً/ وب�سرعة نظرة  ال��ذي ل ينتظر 

خاطفة/ يتبّدد/ اأين اأنت؟".
اأو ق�سيدة "كر�سيك":

كثيرة  وج��وه  كر�سيك/  ف��ارغ  "اإزائي/ 
اأ�سعها فيه/ دون جدوى.../ اأ�ستاقك".

منال ح�شيني
ف���ي �سيافة  ب����دوره����ا  ح�����س��ي��ن��ي  م���ن���ال 
ت�سّكل  ه��ي  مثلما  ال�سعرية،  ال��ح��داث��ة 
وجهاً مناف�ساً في مقارعة اليومي، اإلى 
ال�سفافية  اإل��ى  جانب جانا، رغم ميلها 
اأكثر، كما ُتنبئنا بذلك لغتها ال�سعرية، 
ب  لكن لعبة الظّل والنور، كما هو مركَّ
اعتماداً  بولع،  داخلها،  تعتمل  الثنائية 

على عن�سر المعاناة من الآخر:
"كنُت اإّياك/ لكنك كنت ال�سباب/ كنت 

اإّياك/ لكنك كنت ال�سراب/ كنت اإّياك/ 
اإّي���اك/ كنت  الحرقة/ كنت  لكنك كنت 

اإّياك/ لكنك/ لم تكن اإّياي".
وف�����ي م���ك���ان اآخ������ر ت��ع��ي��د ال��ل��ع��ب��ة اإل����ى 
اإط���الق العنان  ال��ب��داي��ة، مثلما ت��ح��اول 
ال�سعرية،  ذائقتها  لتعليم  لمتخّيلها، 
ول��ف��ت ن��ظ��ر الآخ����ر، م��ن ب���اب البرهنة 
على اأنها جديرة بالإ�سغاء اإليها، واأنها 
المخاَطب  يظّل  كونه  ل��ه،  ح�سيف  ن��ّد 
ل��ه نفاذ فعله  با�سمه، وه��ذا  وال��م��ن��ادى 

الرمزي الجلي في ذاتها:
ولد  م���ع���اً،  ت���ق���ول:/  ك��ن��ت  م����ّرة  "ذات 
معاً  ع�سقك/  م��ع  والمو�سيقى  ال�سعر 
اأغنية  ُي�سعال  لكي  الهرموني/  ن�سجا 
حب جديدة/ في قلبك با�سم الحب".

نيركز اإ�شماعيل 
اإل����ى ال�سورة  اإ���س��م��اع��ي��ل  ن��ي��رك��ز  ت��ل��ج��اأ 
ماأخوذة  بذلك  وه��ي  ك��ث��ي��راً،  الوا�سفة 
حياة  ب���ت���ج���رب���ة  ����س���خ�������س���ي،  ب����ت����اري����خ 
تتجاوزها، كون الو�سف تعبيراً عن قهر 
بالذات،  اأكثر، عن ح�سار محيط  واقع 
وفي لغة التقابالت بحث عن البدائل، 
لجعل الآتي اأكثر جدارة بالتحّول نحوه 

من اأجل الثنين:
"نافذة القلب/ في عيني يعي�س/ كماء 
ي�ستحيل  ال�سماء/  ثوب  يزهو  الأنهار/ 
ُك����ْح����ل����ي/ ي���ه���ده���د ح����ب����ور ال���ق���ل���ب؟/ 
النقاء حلو/  الحب/  ق�سائد  فلتهّزنا/ 
م���اء ال���ح���ب/ ي���ج���ري/ ك��م��ا ه���ي دموع 
في  اأّي موقع  ف��ي  وق��ت��ذاك/  عينيك./ 

العينين تعي�س؟".
طريفة دو�شكي

يتلّم�س  دو���س��ك��ي  ل��ط��ري��ف��ة  ي���ق���راأ  م���ن 
و�سبراً  لغتها،  ف��ي  م��ل��ح��وظ��اً  و���س��وح��اً 
لذائقتها ال�سعرية، وهي تمّتن عالقتها 
مع الآخر، بدءاً من اأنوثتها التي تراهن 
عليها، اإلى جانب الآخر الذي ل غنى عنه: 
بها  القيام  علّي  رحالت،  �سبع  "تا�سعاً، 
اإل�����ى و����س���ط ذقنك/  ن��اح��ي��ت��ك/ رح���ل���ة 
الأخ������رى اإل����ى و���س��ط م���م���ّرات يديك/ 
الثالثة اإلى و�سط دموعك/ الرابعة من 
الأولى/  الحديقة  اأترّبع و�سط  اأن  اأجل 
�سار  ال���ذي  البيت  اأج���ل  م��ن  الخام�سة 
ماأوى لنا/ ال�ساد�سة من اأجل الرواية التي 
كتبتها/ ال�سابعة رحلة اإلى ال�سارع الذي 
واأطفاأناها". فيه  �سجائرنا  اأ�سعلنا  كنا 

�شلوى ُكِلي
لغة الرمز عند �سلوى ُكِلي اأكثر قابلية 
للتاأويل، اأكثر م�سياً مع الذات ال�ساعرة 

بحكايتها الكبرى، اإن جاز التعبير، وهي 
تعّرف بهّمها الذي ل يقت�سر على مجّرد 
التذكير با�سمها، حيث الآخر اأكثر من 
كونه الآخر الذي ت�ستهيه الأنثى، مثلما 
التعبير  ت��و���ّس��ع ح���دود  ه��ن��ا  الأن���ث���ى  اأن 

عندها في الرمز:
الأ�سود/  البحر  اأم����واج  ج��ن��ون  "على 
مو�سيقى  الغيوم/  و�سط  �سوكته  ت��رك 
ع�سقاً/  اأظهر  م�سائي  و�سامتة/  ح��اّدة 
بيزنطة/  ح�سن  في  خمر/  ر�سفة  في 
الوردة/  �َسَكر  غ��ّم  ب�سبب  ال��ق��در./  نبت 
م م�ساءه على رائحة/ نبتة ريحان". عمَّ

كل�شتان ديركي
ديركي  كل�ستان  �سعر  ق��ارئ  اأن  اأظ��ن  ل 
ُي��ب��ع��ده��ا ك��ث��ي��راً ع��ن ب��ق��ي��ة ن��ّدات��ه��ا من 
اأكثر  اأن��ه��ا  �سوى  ال��ك��ردي��ات،  ال�ساعرات 
في  ال��ي��وم��ي،  لهّمها  ال�سرد  على  ق���درة 
واإع����ادة  ال��م��ف��ردة  على  القب�س  عملية 
مّرة،  كّل  في  وا�ستعمالها،  بها،  التلّفظ 
لتكون اللغة اأكثر غنى، اأي اأكثر �سفاعة 
اللثام  اإماطة  تريد  ال��ذي  لوجهها  لها، 
اأك��ث��ر انك�سافاً،  ت��ك��ون  ك��ث��ي��راً، ك��ي  ع��ن��ه 
ذكورياً،  موّجهة  كاأنوثة  ولي�س  كاأنثى، 

كما في هذا المقطع:
و�سوت  ال��ب��ح��ر/  ع��م��ق  ي��ده��ا،  "كتاب 
الأم�����������واج ال����ع����ال����ي����ة/ م���ث���ل الأغ���ن���ي���ة 
القلب  ه��ام��ت��ه��ا/  ت���رف���ع  ال���م���ح���ظ���ورة 
ع��ب��رات مالحة/  الأم����واج  م��ع  الما�سي 
الطائرة ت�سّلم على اأبي/ وحدها الكلمة 
التي وعتها من الكتاب/ ب�سوت ك�سير/ 
"الطائرة ت�سلم على حبيبي"/ ُترى هل 
ينظر  حبيبها؟/  على  الطائرة  �ست�سّلم 
اإلى البحر/ البحر العميق، البحر الذي 
اأزرق/ بحرها  ق��رار له، كان يتراءى  ل 
الأ�سود  البحر  الأ�سود/ في  البحر  كان 
ال�سباحة...". ال��ح��ب  و���س��ع  ف���ي  ك����ان 
وفي ما بعد، حين تكّمل حكاية الوجه 

الناطق فيه �سعرياً:
متح�ّسرة/  راآه��ا  ع��ارف  اأحمد  اأن  "لو 
ي�سبح  ك��ي��ف  م���زم���ار/  ن��اف��خ  �سي�سبح 
ال��ب��ح��ر اأق�����دم؟/ ال��م��وج ك���ان ي��ع��ل��و، مع 
الموج كانت الح�سرة تكبر/ العين كانت 
العبرات  الأ����س���ود/  ال��ب��ح��ر  ع��ن  تبحث 
المالحة/ اليوم الظامئ/ الكتاب الذي 
يم�سي مع الأمواج/ �سّلم على حبيبي/ 
البحر الذي عتق/ العيون التي بانتظار 
البحر الأ�سود/ حيث ي�سّب في البحر 
لي  ِج��ْئ  اأو  على حبيبي/  �سّلم  الأزرق/ 

بالعيون ال�سود".

اعتذر الناطق با�سم الموؤ�س�سة الألمانية الُمكّلفة تح�سيل فواتير التلفزيون والراديو القديمة في األمانيا، 
بعد قيامها بمالحقة �ساعر األمانيا ال�سهير فردري�س �سيلر )1759 - 1805(، ب�سبب عدم ت�سديده لتلك 

الفواتير. بل وتّم اإعفاء ال�ساعر من الدفع لأنه "لم يعد ينتمي اإلى عالم الأحياء".
ّكت بع�س  الذي �سُ الرجل   - بالخطاأ  واإن   - الألمانية تالحق  الدولة  اأن  والمفارقة ربما تكمن هنا في 
النقود الألمانية با�سمه )في ال�سورة: قطعة نقدية األمانية من فئة 5 ماركات تحمل �سورة جانبية لراأ�س 

ال�ساعر �سيلر(.
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كالعادة،  الأ�سجار،  اإل��ى  يلتفت  �سوف  بل  ال�سحوب،  لحن  لنف�سه 
وبه الرغبة الدائمة اأن ينفرط الورق، واأن تخلع الأغ�سان ثيابها 
الأ�سفر  ينام  واأن  ال��ف��راغ،  على  الأخ�سر  يرتمي  واأن  القديمة، 
العارم  الف�سل،  ه��ذه  في  واأن��ا  اأ�سعر  واأن  المتاحة،  الأمكنة  على 
اأكون على الموعد  اأزدان بالبركات، و�سوف  اأنني  باللون الباهت، 
اإلى الدروب برغم  مع العازف القدير، فاأ�سمع �سالته، واأهتدي 
امتالئها بالأفكار الجّمة، بال�سذرات والبقايا. واآخذ اأنفا�سي من 
اإن  وال�سّيدات  الطبيعة والآن�سات  �سّيدتي  واأ�سّم  الروا�سب،  كومة 
مررن في جواري. واأعمد اإلى الإ�سالح، اإلى فعل الخير والح�سنى، 
واأحمل باقات باقات لكنها توؤول اإلى اليبا�س، واإلى �سكل من اأ�سكال 
القانون،  هناك  القدر،  وهناك  والتغيير.  المبادلة  واإل��ى  الفناء، 
هناك القاعدة، اإذ يتغّير الوجود من حال اإلى حال، وهذا اأنا اأي�ساً 
اأترك �سروالي وقّبعتي، واأفتح �سدري للرياح الخفيفة، واأ�سغي 
اأنا  حيث  التي  الع�سافير  م��ن  رفاقها  اإل��ى  اليمامة،  حركة  اإل��ى 

�ساكن وهادئ، تلتقي في ندوة خا�سة، وتجتمع على الكالم وعلى 
نوطات م�ستركة اأو اأحادية. ول بّد من هوؤلء القوم، هوؤلء الذين 
اأ�سباحه  ين�سر  والم�ساء من حولهم  واح��دة،  ينطقون في جوقة 
ال�سمت،  ي��ك��ون  اأن  يمكن  ول  ال�ساعة،  تلك  ف��ي  ي���زداد  وال��ك��الم 
البيئة  الجوقة لأن ميزان  اإذ قّلما تنعقد  ن��ادرون  اأولئك  فالقوم 
تعّود الأ�سوات الواحدة، والآن نحن مع الجوقة وكاأن الأمر تغّير، 
وكاأن الع�سافير تت�سّوف وتقيم حفاًل جماعياً، لتغّني، ولتقول اإننا 
نرتّد اإلى الحياة، واأن بع�س المخلوقات الجديدة ح�سرت وانتهى 
ال�سفر اإلى الأقا�سي، وكاأن الموعد دائماً لهذه الجماعة، م�سائّي، 
اأم��ا قبل ذل��ك فال وف��ود واإن��م��ا بع�س الممثلين ف���رادى، يفّرون 
من جانب اإلى جانب، من �سفة اإلى اأخرى، اإلى اأن يحين الوقت 
اآنذاك  ونحن  ال��ث��رث��رات.  بل  الأنا�سيد  تعلو  اأن  واإل��ى  لاللتقاء، 
على كرا�سينا، نتمّدد في الجو وندع العاطفة لتكون لنا قندياًل، 
لتكون في �سلب حياتنا. وت�سل اإلينا اأنواع من الرّقة ومن الكالم 

الذي نفهمه عبارات ومعاني، ونطلب ال�سوق اإلى ال�سعادة، �سعادة 
ماء  والكاأ�س  قلياًل،  تلبث  اأو  �سريعاً،  تنق�سي  وهنيهات  لحظات 
الب�ساطة،  الغروب ُير�سينا، ولن نفقد  لن�سربه فنرتوي، وبع�س 
وذلك الوعد باأننا �سكارى في الأقل وباأننا في ارتخاء ناعم، ول 
نتدّخل في اأي �سيء، �سوى اأن يرحل ال�سّياد، ول اأحد �سيزعل، اإذ 
وي�سّب  ال�سّجة  يرتكب  اأن  وفي  المهرجان،  �سياق  في  نريده  ل 
ناره على الأج�ساد العجيبة، وعلى المناقير التي ل تخطئ اأبداً.

وهنا اأدّل �ساحبنا الع�سفور الذي حّط على �سجرتنا، وهو �سغير 
و�سئيل ومنقاره طويل، ودقيق الراأ�س، فاأرّدد عليه نغمتي اأن ينط 
اأبداًَ واأن يغم�س �سالحه في الزهرة واأن ي�سحب العطر من راأ�سها 
واأن يجد مالذاً في الليل خارج الأ�سوار، في زاوية ما اأو ع�ّس ما 
اأو مزراب، اأن ينام مطمئناً ول تن�ساب اإليه الحّية اأو اأي اأكول من 

جّن ومن اأن�س.

اأ�سكن في الأ�سرفية من بيروت منذ عمري الأول، حين كنت �سغيراً، ووال��دي فار�س على �سهوة 
الحياة، واأنا في ال�سورت الق�سير، و�ساقاي في الريح، وفي الرك�س والنطالق.

وكان بيتنا في الجهة الثانية قبالة كني�سة مار يوحنا، على راأ�س ف�سحة من الأر�س الطّيبة، حيث 
اأقب�س على ال�سر�سور الأزرق الذي يطير ويتوازن في  اإلى جّل، وكنت  األعب واأقفز من جّل  كنت 
الهواء، مربوطاً بخيط. وكان البيت لطيفاً من طابَقْين، واأدور فيه واأ�ستدير خارجه واأجل�س في 
قفاه، وهناك تعّرفت اإلى الأع�ساب واإلى �سعادة الالمبالة، اإذ لي�س علّي واجبات ولم اأكن بعد في 
المدر�سة. واأقول اإننا تعّذبنا قلياًل وجاءتنا هواج�س كثيرة من تلك الحرب، وهي العالمية الثانية، 
وفي الليل غارات فوقنا، والطائرات الحربية تقلقنا وتوقظنا من نوم غارق في البراءة والنتظار.

اأن نترك  اللبناني،  ال��درك  الوالد وهو ذو رتبة في  اأن قّرر  اإلى  وم��اذا نفعل والحرب على مقربة، 
اإذ كان الحلفاء قربنا وهم في �سراع مع  اأقوى  اإلى مزرعة ال�سوف، حيث كانت الوطاأة  الأ�سرفية 
المعركة  وكانت  اأول��ئ��ك.  من  ل��ه��وؤلء  م��ط��اردة  وكانت  الب�سرة،  ال�سود  الجنود  �سيما  ول  الفي�سي، 

الحامية وال�سريعة، حتى انت�سر فيها الحلفاء.
ولي�س هّمي هنا، بل في الأ�سرفية، التي رجعنا اإليها، ونزلنا اإلى بيت جديد، في الف�سحة عينها، وكنا 
في منب�سطات من المكان، ول فو�سى ول عجقة، �سوى ما نحن نكون فيه، والمكان ظالل وظالل 
وتراب متاح للنط عليه واإحراز الن�سوة مما اأمامنا، واأنا دائماً في الم�ساحة وكاأنها من اأمالكي، حتى 
الزعرورة، تلك ال�سجرة التي لها اأ�سواكها، كانت لي ولأ�سابعي تمتّد اإلى ثمارها واأقطف واأقطف، 
وما كان بعد التلّوث ول هبوب الموجة المعمارية، فنحن في هدوء، واأحياناً ي�سيح الديك، والطيور 
لها �سعتها والترحاب بها في الأ�سجار المالئة العقارات، والوالد يذهب اإلى ال�سّيار في اأ�سفل المكان، 
وهكذا كانت لي حرية الذهاب والإياب واأنام ملء جفوني واأنغم�س في هوايات ل�ست اأذكرها، واإنما 
اأبرزها �ساأناً اأن األعب واألعب. وما كان لي كتاب في جواري، اأو ح�سان من خ�سب اأو دمية اأح�سنها اأو 

بطل في تمثال، اأو اأي �سيء من هذا القبيل.
وانتقلت من الحّرية اإلى نقي�سها في ما بعد حين تغّيرت اللعبة، وكان اأن والدي ق�سى في حادث 
ال��درك لأنه كان يدّرب  �سّيار  اإلى  �سيارة جيب قادماً من ر�سميا على طريق عين تراز في طريقه 

اأفواجاً من الجدد في رحابه.
في  المتغّيرات  حدثت  هنا  وه��ا  الحكمة،  مدر�سة  في  داخلياً  تلميذاً  �سرت   1943 في  اأنني  وك��ان 
م�سيرتي، اإذ فقدت عاطفة الوالد في حّد ذاتها، وما علّي �سوى اأن اأن�سجم مع الجديد الذي يطّل 
على كياني ويبعثرني قطعة وراء قطعة على هذا الواقع من النح�سار من النك�سار من الوهج الذي 
اأكاد  اأن تنفجر الدمعة على الخّدين وعلى اليَدْين حين  اإلى البوؤ�س واإلى  ل يحرقني بل ي�سّدني 
اأم�سحها. وكان القهر يزداد في الأيام الدرا�سية العادّية، واأنا في م�سواري المظلم الأركان، واأما في 
اآخر الأ�سبوع فنحن التالميذ الداخليين، اأمامنا بو�سطة ونزهة، وكانت الأ�سرفية من المواقع التي 
نرتادها، اإذ نخرج من مدر�سة الحكمة، اإليها، اإلى تاللها واإلى اأ�سجارها واإلى مقاهيها المنت�سرة في 
ال�سيوفي، وكان الم�سروب "�سينالكو"، واآلة العود ت�سدح اأحياناً ونحن ن�سغي اإلى الحنين يت�ساعد 

ويمطر علينا في تلك الآونة.
والأ�سرفية في حا�سر الأيام، تخّلت عن ما�سيها العريق، عن رحابتها واختارت اأن تكون متال�سقة 
والبيوت متجاورة، طبقات طبقات، وطوابق ترتفع �سعداء تلبية لل�سوق، ولمن ياأتون اإليها �سكاناً 
الفردية حيث  المواقع  الآن كّلها ور�سات، ولم يبَق فيها تلك  اإلى م��اأوى. وهي  واأف��راداً في حاجة 
تتاألف من طابق اأو طابَقْين، ومن درج يقود اإلى فوق ومن حديقة واأ�سجار، حتى كان الأم�س العذب 
والناعم القما�سة والرملي الحجر، ينطوي في الذاكرة ويحل البناء الذي يمكن الإتجار به وما على 
اإل الرحيل عن البركة في الو�سط وعن الأ�سجار وعن النقاء في العي�س وعن ال�سكون  ال�ساكنين 
الذي يذوب في الف�ساء مثلما يذوب الدخان، اأي دخان. والرحيل عن الوحدة وعن العباءة الرقيقة 
والبيجاما والأركيلة، وعن اأ�سياء �سئيلة جداً لكنها تعك�س ما تعك�س من اأ�سواء الخير والبركة ومن 

ح�ّس بالزمن ل يكاد يكون من�سياً اإلى اآخر المطاف.
والأ�سرفية في تاريخها القائم، في هذا الوقت، تكاد ت�ساب بالتخمة. فال م�سافة بين بناء واآخر، ول 
ف�ساء اإل م�سغول بالباطون، واإل مهوو�س باأن يرتفع اإلى ال�سحاب. ول قطعة من فراغ في الأ�سرفية 
بل ترى الحفلة كاملة الأو�ساف من حفر يليه حفر، وتراب يوؤخذ اإلى اأبعد فاأبعد، والمعول ينزل اإلى 
اأعمق فاأعمق، والأبنية جاهزة وغالية الثمن وما على المريدين �سوى النتقاء بال�سعر الذي ي�ساوؤه 
المالكون. وكذلك �سارت الأ�سرفية امتداداً للو�سط التجاري، فهي جزء منه واإن بعدت ال�سلة قلياًل، 
ولكن هي ال�سوؤون المتطّورة، وها اأنذا في قلب المعمعة، نح�ّس بالفوارق ون�سعر �سعوراً بالأمر، لذيذاً 
ذات مّرة ومقهوراًَ في مّرة اأخرى، وفي ندامة على ما كان وما �سيكون. والرجاء اأن ننعم بالراحة 
حيث تتوا�سل اآونة الحفر واآونة الكتفاء، والرجاء األ نندم في اأي ظرف، واأن تاأتي ال�ساعة والعي�س 
البا�سقة. الأ�سجار  على  ال��دوري  وع�سافير  اليمام  يحّط  كما  النواتئ  على  تحّط  والأف��ك��ار  هانئ 

بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.

تعتذر "الغاوون" من محّبي �سوقي اأبي �سقرا وقّرائه، عن عدم ن�سر ر�سائلهم التي ت�سلها اإلى 
بريدها اللكتروني والعادي، لتحّية ال�ساعر اأو تهنئته بالعودة اإلى الكتابة ال�سحافية، ب�سبب 
عدم وجود زاوية خا�سة بر�سائل القّراء، لكنها تطمئنهم اإلى اأن جميع ر�سائلهم تّم اإي�سالها اإلى 
�ساعرنا الجميل. اأي�ساً تّم اإي�سال جميع الإ�سدارات الجديدة التي تحمل اإهداءات خا�سة اإليه.



منير بولعي�س

ال�ساعر  لنا  يقّدم  العدد  هذا  "دفتر"  في 
والفنان  ال�ساعر  بولعي�س  منير  المغربي 
ل  الذي  �سابينا  خواكين  ال�سامل  الإ�سباني 
يتحّرج الكثير من �سعراء الجيل الجديد في 
اإ�سبانيا من اعتباره واحداً من اأهم الروافد 
التي تنهل منها تجاربهم ال�سعرية ب�سبب 
الخ�سائ�س الفنية العالية التي تتمّيز بها 
الفكري  العمق  اإلى  الم�ستندة  ق�سائده 
الإ�سباني،  للتراث  المده�س  والتوظيف 
وهي من الأمور التي يمكن لها اأن تف�ّسر 
لنا الحتفاء النقدي المهم باأعماله، واأي�ساً 
تحّققه  الــذي  المرتفع  المبيعات  حجم 
اأ�سطواناته المو�سيقية وكتبه التي يكتبها 

اأو تلك التي ُتكتب عنه.
"100 تحليقة من 14".
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المتعّدد  ال�ساعر  الإ�سبانية،  المو�سيقى  عبقري  �سابينا:  خواكين 
الأندل�سي  ال�سعر،  وكتابة  والتلحين  الغناء  بين  ع  الموزَّ المواهب، 
اإلى  الم�سادفات  تقوده  اأن  قبل  �ساعراً  ي�سير  باأن  يحلم  كان  الذي 
المو�سيقى والغناء، ليترّبع اليوم بعد 17 األبوماً مو�سيقياً )"َجْرد"، 
"رفقة ال�سوء"، "الحكم الخ�سم"، "فندق، فندق لطيف"، "الرجل 
ذو البذلة الرمادية"، "اأكاذيب بنية ح�سنة"، "هذا الفم لي"، "19 
في  الغناء  عر�س  على  ال�سارع"...(  في  "قلي  ليلة"،  و500  يوماً 
مخيلة  وكلماتها  مو�سيقاها  تداعب  فنية  اأيقونة  ولي�سير  اإ�سبانيا 

الماليين من الع�ساق والأحرار والراف�سين في جميع البلدان الناطقة بمعجم �سرفانت�س، لذا 
فاإن اأي عمل فني لهذا المبدع الإ�سكالي، الذي ُيلحقه النقاد �سمن كوكبة من المو�سيقيين 
العالميين الأفذاذ كبوب ديالن وجون لينون وجيم موري�سون...، هو حدث ي�ستقبله الو�سط 

الفني والثقافي الإ�سباني بكثير من المواكبة والهتمام.
ولد خواكين رامون �سابينا في 12 فبراير �سنة 1949 بمدينة جايين الأندل�سية. في الرابعة 
ع�سرة من عمره بداأ كتابة ال�سعر وممار�سة المو�سيقى مع فرقة �سغيرة ا�سمها "ميري 
الروك  اأغاني  اأداء  في  ة  مخت�سّ كانت  والتي  اأ�سدقائه  بع�س  بمعّية  كّونها  التي  يونغ" 
لألفي�س بري�سلي و�ساك بيري وليتلي ريت�سارد، في الوقت نف�سه الذي كان فيه م�ستغرقاً 
مي�سكالدو�س  ييرو  وخو�سي  مانريكي  وخورخي  ليون  دي  لوي�س  فراي  اأعمال  قراءة  في 

بالإ�سافة اإلى برو�ست وجوي�س وماركوز.
بالفكر  تاأثر  وهناك  الرومانية،  الفيلولوجيا  لدرا�سة  غرناطة  بجامعة  التحق   1968 �سنة 
الي�ساري فالتحق بحركات مناه�سة للنظام الفرانكاوي، وفي العام 1970 بداأ التعاون مع 
لم�سرف  تابع  مبنى  بتفجير  فيه  قام  الذي  نف�سه  العام  وهو   ،"70 "ق�سيدة  مجلة 
بيلباو بقنبلة مولوتوف احتجاجاً على ما �ُسّمي اآنذاك بق�سية بورغو�س، الأمر الذي اأجبره 
على الهرب اإلى لندن با�سم مغاير وجواز �سفر مزّور. في لندن ابتداأت مرحلة جديدة في 
م�سيرته الفنية، حيث انكّب على كتابة ال�سعر وتاأ�سي�س نادي �سينمائي لعر�س اأعمال لوي�س 
بونويل الممنوعة اآنذاك في اإ�سبانيا الفرانكوية، بالإ�سافة اإلى الم�ساركة في بع�س الأعمال 
الم�سرحية ذات البعد ال�سيا�سي. �سنة 1975 ن�سر ديوانه الأول "ذكريات المنفى" قبل اأن 
يعود اإلى اإ�سبانيا مبا�سرة بعد وفاة فرانكو �سنة 1977، ولي�ستقّر عاماً بعد ذلك في مدريد، 
"لمندراكورا" ال�سهير،  الغناء في مقهى  "َجْرد" وليبداأ  الأولى  اأ�سطوانته  �سيوّزع  حيث 

ومن هناك بداأ ي�سّق �سبيل النجاح وال�سهرة.
"رفقة ال�سوء"، وبعد خم�س �سنوات تعاون مع  اأ�سطوانته الثانية  1980 وّزع  في العام 
اأن تبداأ  "الحكم الخ�سم"، قبل  األبوم م�سترك حمل ا�سم  اإنتاج  فرقة "بي�سيبير�سا" على 
البذلة  ذو  "الرجل  ثم  لطيف"،  فندق  "فندق،  واألبوم   1987 �سنة  الفعلية  انطالقته 
الرمادية" )1988( و"اأكاذيب بنّية ح�سنة" )1990( و"الطبيعة والكيمياء" )1992( و"هذا 
الفم لي" )1994(، بالإ�سافة اإلى بع�س الأعمال الأخرى الفردية اأو الم�ستركة، لكن يبقى 
"19 يوماً و500 ليلة" انعطافة مائزة في الم�سوار الفّني لخواكين �سابينا، فهو  األبوم 
الألبوم الذي باع اأكثر من 500.000 ن�سخة في اإ�سبانيا وحدها، بالإ�سافة اإلى تقدير نقدي 
هائل وجوائز كثيرة. تعّر�س خواكين �سابينا في العام 2001 اإلى اأزمة �سحية على م�ستوى 
الدماغ كادت اأن تف�سي به اإلى الموت، واأجبرته على القيام بتغييرات جذرية في اأ�سلوب 
حياته وطريقة تفكيره. �سنة 2002 ن�سر �سابينا كتاباً يحتوي جميع ق�سائده واأ�سعاره المغّناة، 
ويحمل عنواناً يقول: "رفقة حرف معّبر"، واألبوم "قلي في ال�سارع" الذي اعتبره النقاد 
واحداً من اأهم األبومات ال�سنة وهو الألبوم الذي ي�سم اأغنيته ال�سهيرة "اآلم الأ�سرا�س" 
التي كتبها وغّناها كتحّية خا�سة لثوار "الزاباتا" في المك�سيك ولقائدها الع�سكري ماركو�س 

الذي �ساركه في كتابتها. ورغم الم�ساكل التي تعر�س لها �سوته 
الأج�س والممّيز على م�ستوى الحبال ال�سوتية في تلك ال�سنة، اإل 
اأن ذلك لم يوقف ن�ساطه المو�سيقي واإن جعله يتفّرغ اأكثر لكتابة 
ال�سعر، وهو ما تّوجه اأخيراً بديوان �سعري مو�سوم بعنوان مرّكب 
دفَتْيه مئة  بين  ي�سّم  ديوان  ودال :"100 تحليقة من 14"، وهو 

ق�سيدة تتكّون كل واحدة منها من اأربعة ع�سر بيتاً �سعرياً.
اأ�سدر �سابينا رفقة ال�سحافي خافيير مننديز فلوري�س   2006 �سنة 
يحاول  مطّول  حوار  عن  عبارة  وهو  حّي"،  "لحم  بعنوان  كتاباً 
الغو�س في تفا�سيل حياة مفخخة بالألغام وممتلئة بالمنعطفات الجميلة اأحياناً والقاتلة 
اأحياناً اأخرى، وق�سة طموح ل يحّد لفنان خالفّي اإلى اأبعد حّد، حيث عمل ال�سحافي فلوري�س، 
وعلى امتداد الأ�سئلة وال�سفحات على "تعرية" خواكين �سابينا من اآخر ورقات التوت، وذلك 
من اأجل الإحاطة بالأبعاد المختلفة لهذا الفنان الم�ساغب، واأي�ساً لتمكين القّراء والمعجبين 
من ا�ست�سعار ثراء التجربة الفنية والحياتية ل�سابينا الذي يقترب اليوم من عقده ال�ساد�س.
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اإبقي للنوم...
اإنها الرابعة والن�سف، اإبقي للنوم

اإنها تمطر، اأين �ستذهبين؟
ف��ي هذه  اأي مكان مفتوح  يبَق  ل��م  دام  م��ا 

المدينة؟ 
اأرجوك... جّففي �سعرك كي ل تتاأّذي

اأدرك اأنك ل تحّبينني
اأنا الآخر ل…

لماذا �ساأظّل اأرّدد هذا الأمر؟
الكلمات لي�ست �سوى قناع معتم...

و�سيلة لإخفاء �سيقك...
دع�����ي ال��م��ع��ط��ف وت���ع���ال���ي، ي���وج���د مكان 

لثنين
ول �سيء �سيحدث اإذا لم نتحاّب

اأنا واأنِت

اإنها الرابعة والن�سف
العتيادية  ال�ستراتيجية  اأ�ستعمل  ل��ن 

معك
ماذا يهّم اإذا ما كّنا قد تعارفنا للتّو؟

هكذا ي�ستطيع الخا�سر 
اأن يلعب ورقته اأي�ساً

لماذا ل تفرغين من قهوتك
لن اأحدث اأي حّزة في الجدار

اإذا اأردِت الذهاب الآن
�ساأنزل كي اأفتح لك الباب

قد اأ�سعت الكثير من الليالي
ليلة اأخرى! هل �ستفرق؟

دعي المعطف وتعاَلي

يوجد مكان لثنين
ول �سيء �سيحدث اإذا لم نتحاّب

اأنا واأنِت...

ن�شاء تعي�شات
ح��ق��ائ��َب م�سحونة  ي�����س��ح��ْب��َن  ن�����س��اء  ث��م��ة 

بالّدموع...
ن�ساء لم ي�ستقبلن اأبداً بطاقات حّب...

يحلمن بقطارات مالأى بالجنود...
يق�سدن "نعم" عندما يقلن "ل"...

يرق�سن عاريات في اأقفا�س من ذهب... 
ال���������س����ه����وة، يجدن  ع�����ن  ي���ب���ح���ث���ن  ن�������س���اء 

التقوى...
ن�������س���اء م����ق����ّي����دات الأي�����������دي والأرج�����������ل، 

من�سّيات...
ن�ساء �سّم، ن�ساء اأئّمات

، ن�ساٌء م�سيبة ن�ساء عزاٌءٌ
ن�ساء من النار

ن�ساء من الجليد
ن�ساء تعي�سات

ُيقّبلن  وي�����س��ف��ي��ن،  ي��ل��م�����س��ن  ن�����س��اء  ه��ن��اك 
ويقتلن...

ن�ساء عندما ل يكذبن يقلن الحقيقة...
يفتحن ثقوباً �سوداء في الروح...
يبداأن الحرب بتوقيع ال�سالم...

يلتحفن جلوداً دونما ج�سد من تحت...
ن�ساء باأرداف ل تعرف الت�سّم�س...

اإلى  يذهبن  كما  الحّب  اإل��ى  يذهبن  ن�ساء 
العمل...

ن�ساء قادرات على جعلي دون يقين...
ن�ساء هاربات من تعّقب وحدتهّن...

ن�ساء يبتعن بالتق�سيط مدفناً في ال�سماء...
ي�ستبدلن الأح�سان بباقات زهور...

ن�ساء �سّم، ن�ساء اأئّمات
، ن�ساٌء م�سيبة ن�ساء عزاٌءٌ

ن�ساء من النار
ن�ساء من الجليد

ن�ساء تعي�سات

اأغنية مهد الّليل والأَ�ْشُقف
هذه اأغنية

الأحذية الممّزقة... النا�س / القطيع...
�سورة البطاقة

لأي رجل، لأي امراأة...
�سربة الحظ

التي بالكاد قد تحّققت...
موكب م�سيح العربة

الخلفية... 
قانون من ل قانون لهم...

دورة البيادق
كي تعطي "مات" ل�"الملك"...

بار المحطة
مكان لقلبي

والن�ساء ينظرن ول يرين
الغريب الذي لي�س عنده

من ينتظره
ال�سماء: مكواة من الإ�سمنت

حيوان بنظارات
وحيداً قبالة التلفاز: برنامج درامي

بنهاية موؤلمة/ مالك يهذي
في �سريٍر بم�سفى

يغني للقمر
اأغنية مهد الليل والأََ�ْسُقِف

لحم المدافع
�سان�سو والدون كيخوت، مورتاديلو وفيلمون

متجر ت�سعيرة المئة: )ادفْع قبلَتْين
تاأخذ ثالثاً(

جهات اأربع
عندها اأ�سباب الم�ستقبل

فاإذا ما اأخطاأت
فقد اأخطاأ قدري

البحر: مخلوق ينقر�س...
مركب ي�سيع...

دمعة روم...
مالك يهذي

في �سريٍر بم�سفى
يغني للقمر

اأغنية مهد الليل والأَ�ْسُقف.
* لحم المدافع: الدروع الب�سرية، مورتاديلو وفيلمون: بطال 
الغباء  اإل���ى  اأح��ده��م��ا  ي��رم��ز  �سهيرة،  متحّركة  ر���س��وم  �سل�سلة 
والآخر اإلى الذكاء.

رغبات في...
النوادي الليلية تغلي...

المراهقون يتناولون الأقرا�س الملّونة...
�َسِجٌر من رداءة العي�س

والقرن الع�سرون 
يموت حزناً على العا�سقين

�سحرة القبيلة ُيبعثون

لال�ستثمار في خطاياي
والمتاجرة بال�سور

في ال�سوق الممتاز �سهر اأغ�سط�س
الكذبة اأهّم من الحقيقة

الحقيقة: ق�سر من الرمال
وعبر �سوارع الحرّية

ل اأحد يجازف في القيادة
دونما قيود

واأنا اأموت برغبة اأن اأقول لك:
اإنني اأموت برغبة اأن اأقول لك: "اأحّبك"

واإنني ل اأريد من القدر 
عندما ياأتي

اأن يقت�ّس مّني
ل الحرب معك واأنا اأف�سّ
على ال�ستاء من دونك...

كّل �سباح 
اأقفز فيه من ال�سرير

اأدو�س على رمال متحّركة
ت�سيق الحياة

عندما ي�سّج بالرماد 
من يحّب

وعبر ال�سوارع 
يت�سّرد القلب وحيداً

دونما قبلة رديئة 
ُتطبع على الفم

وتنفخ ريح العار الباردة
ُتذّل اأّي ج�سٍد تلم�س

واأنا اأموت برغبة اأن اأقول لك:
اإنني اأموت برغبة اأن اأقول لك: "اأحّبك"

واإنني ل اأريد من القدر 
عندما ياأتي

اأن يقت�ّس مّني
ل الحرب معك واأنا اأف�سّ
على ال�ستاء من دونك...

* الأقرا�س الملّونة: اأقرا�س الهلو�سة.

ل توؤّدي اإلى روما
هافانا، لندن، فا�س، البندقية، لوركا

نابولي، بوين�س اأير�س، �سينالوا
كواناخواتو، مدريد، خيخون، مينوركا

روندا، دنو�ستي، مراك�س، ل�سبونة
قاد�س، غرناطة، قرطبة، اإ�سبيلية

اأوبيد، فيغو، طنجة، �سرق�سطة
قرطاجنة، فيتو�ستا، ميليبيا

مونتيفيديو، كا�سر�س، مندوزا
ماكوندا، اإ�سبارطة، نينيفي، كومال

براغ، فالبارايي�سو، جواتيمال
�سمرقند، بغداد، ليما، �سدوم

ليفربول، تينيريفي، بيتر�سبورغ
نيو اأورليانز، اأثينا، اإيدمبورغ

مئة طريق ل توؤّدي اإلى روما.

1968
تلك ال�ّسنة: )ماي(

دام 12 �سهراً
اأنا واأنت، فرغنا للتّو من الولدة

و�سّيد جاّد للغاية
مات من الكدر
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abc في ال�سفحة الأولى من

القرنفالت ل�سعت الحّكام...
باري�س: ح�يٌّ باأكورديون...

مارك�س اأو�سى اأبناءه
بالو�سول مبّكراً

اإلى موقد التمّرد اللطيف...
الق�سيدة خرجت اإلى ال�سارع

نتفّح�س اأطرافنا...
نلّقن اأّن كّل �سيء ممكن

في 1968.
ج���ان ب���ول ���س��ارت��ر ودي����الن يغّنيان 

معاً...

يلعب الحلقة لينين ورامبو...
ال�ساعات ت�سّجل 40° من الحّمى...

 وعن الجن�س
Renault يتحّدثون في �سركة

اثنان واثنان
لن ي�ساويا بعد الآن: اأربعة... 

الكّل عانى من الحّب
حتى ديغول...

وفي و�سط براغ 
نمت �سقائق نعمان

لالإ�سمنت  اأح����م����ر  َوع�����ي�����ٍد  م���ث���ل 
الرمادّي...

الق�سيدة خرجت اإلى ال�سارع...
نتفّح�س اأطرافنا...

نلّقن اأّن كّل �سيء م�مكن
في 1968

لكن...
ل يمكننا اأن نعيد التاريخ:

في  ِع�����ل�����ٌك  ال������م������وَت  ي���م�������س���َغ  اأن 
فيتنام...

اأن تدو�س الدّباباِت زهوُر براغ...
اأن ُيرمى بدّقة

في المك�سيك اللطيف...
في  ق�����ب�����ره  ي���ح���ف���ر   che ب���ي���ن���م���ا 

بوليفيا...
...eurovision ما�سييل تغني في

و اأبي ي�سل اإلى العمل في الموعد 
المحّدد 

بياقة بي�ساء و بدلة بّنية...
الآن

اإذا ما التقيت ذلك ال�سديق
اإقراأ في عمق عينيه

كيف اقتلعت اأزهار 1968
اللوحات اأ�سربت في المتاحف...

باري�س: حمراء، �سان فران�سي�سكو: 
زرقاء...

مت�سّرد انُتخب عمدًة...
و ال�سوربون �سارت في َكَتُموْنُدو...

اأو  ال���خ���ال����س ����س���خ���ي���ٌف: ال�������روك 

الموت
اإ�سرب كوكاكول، غنِّ هذه الأغنية:

طوياًل، يدوم  لن  "الربيع 
 غداً هو الإثنين

وهذه الليلة
�ستمطر..."

الآن
اإذا ما التقيت ذلك ال�سديق

اإقراأ في عمق عيَنْيه
كيف اقتلعت اأزهار 1968

* Abc: جريدة اإ�سبانية �سهيرة، الحلقة: لعبة اأطفال 
�سعبية في اإ�سبانيا، ما�سييل: مغنية اإ�سبانية.

جيم نقطة   69
في 69 نقطة جيم

حيث للقلب مكتب عمل...
ال�����س��ي��د )ال���اّل����س���يء( يربح  ح��ي��ث 

ال�سطرنج...
حيث الكهنة يتكّهنون...

و اأ�سباه عالء الدين
يقّلدون عالء الدين

اأّما بالن�سبة اإلى البق�سي�س
فعليك اأن تتخّيل

�سن�سبح حبلك ال�سّري...
كر�سّي اعترافك... مرهمك...

و في الظالم
عندما ُتدير لك الو�سادة

ظهرها

�سع الخوذات
وابحث في الترّدد المعّدل

عن عذر من اأجل الر�سّو
تعال اإلى 69 نقطة جيم
عندما تتعب من الكبر

و تتاأّخر الأحالم عن المجيء
مثل ديوبي�سي

�سفقّي
ينقر في الظهيرة

متتالية بونويل
دعنا نلعب

معك في المخباأ الإنكليزي
في 69 نقطة جيم

الأوبئة كانت قبل الأم�س

التجاعيد من العجين
وفي اأكاديمية ال�سروق

مي�سالينا
تعطي درو�ساً عن المر�س

وفي حو�س بالأ�سواك
تطفو فو�سى الكباريهات

تعال اإلى 69 نقطة جيم
عندما تتعب من الكبر

وتتاأّخر الأحالم عن المجيء
مثل ب. ب. كينغ

عاطفّي
ينقر في الظهيرة

�سوناتة روبين

دعنا نلعب
معك في المخباأ الإنكليزي

في 69 نقطة جيم
مثل ديوبي�سي

�سفقّي
ينقر في الظهيرة

بولونية �سوبان
تعال ننفخ

على راية ال�سروق
في 69 نقطة جيم

نقطة  جيم:  نقطة  جن�سية،  حمولة  ذو  رق��م   :69  *
الإث�������ارة ف���ي ال��م��ه��ب��ل، ال��م��خ��ب��اأ الإن���ك���ل���ي���زي: لعبة 
موؤلف  ديوبي�سي:  ك��ل��ود  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  "الغّمي�سة" 
مو�سيقي فرن�سي )1862 - 1918(، ب. ب. كينغ: مغني 
البلوز الأميركي.

لال�شتراك ال�شنوي:
لبنان: 20 دولرًا اأميركيًا. الدول العربية: 

50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا واأميركا: 70 

دولرًا اأميركيًا.

carmen@alghaoon.com

ذبيّة
جلا

حتا ا
تّفا



الإثنين 1  كانون 1   2008

تناقله  ول  ���س��ع��ره  ن�����س��ر  ي���ج���وز  ول 
ظالمية  اأ�سباباً  معّدداً  النا�س"،  بين 
والمدنّية،  الح�سارة  لها بدن  يق�سعّر 
ترى  "األ  ب��ال��ق��ول:  ح��دي��ث��ه  م��ت��اب��ع��اً 
اليوم كيف حملهم  الكّتاب  اإلى بع�س 
تلميع  ُمحاولة  اإلى  بالغرب  الإعجاب 
ون�سمع  ن��ق��راأ  اأ�سبحنا  حتى  ال��ُك��ف��ر، 
تلميعاً  ب�"الآخر"  الكافر  ت�سمية  عن 

وتهويناً من �ساأن الكفر"!!
"�ساعر  هو  قّباني  ب��اأن  اأفتى  وبعدما 
الإلحاد والكفر" ل يجوز قراءة ديوانه 
ن�سح  ال��ج��ّوال،  ر�سائل  عبر  وت��داول��ه 
الع�سيمي  مقبل  ب��ن  ���س��ال��ح  ال�����س��ي��خ 
ب��ال��ت��داوي م��ن ه���ذا ال��زن��دي��ق بكتاب 
ال�سيطان  نحر  ف��ي  البّتار  "ال�سيف 
الحربي،  م���م���دوح  لل�سيخ  نزار..." 
بن  الإم������ام  ���س��م��اح��ة  "باركه  وال�����ذي 
فوزان  بن  �سالح  ال�سيخ  وف�سيلة  باز 
عام  مفتي  �سماحة  وق��رظ��ه  ال��ف��وزان 
ال�سيخ  ال�سعودية  العربية  المملكة 
عبد العزيز بن عبد اهلل اآل ال�سيخ"!!

ولمن ل يعرف هذا "الكتاب" ال�سفيه 
ال����ذي ي��ح��م��ل غ��الف��ه ����س���ورة �سيف، 
قّباني  ن���زار  ب��م��وت  بال�سماتة  وي��ب��داأ 
��ع ف��ي ج��ه��ن��م، تقّدم  وع���ذاب���ه ال��م��ت��وقَّ

له. "الغاوون" ملّخ�ساً 

ملّخ�س الكتاب
ل يترك ال�سيخ الظالمي �سّبة ل ينعت 
ن���زار ق��ّب��ان��ي ب��ه��ا: الأّف����اك، الخنزير، 
من  المنحدر  ال�سيطان،  ال��م��خ��ذول، 
ال�سياطين  زعيم  ال�سياطين،  �ساللة 
الحربي  لكن  الخبيث...  والأبال�سة، 
ي���ب���داأ ب��ت��ع��ري��ف ق���ّب���ان���ي ب���اأن���ه "وجه 
يتزّعمها  ال���ت���ي  الكالح"  ال���ح���داث���ة 
رموزها  ومن  بودلير"!!!  "المجرم 
العرب: اأدوني�س )الن�سيري(، محمود 
العزيز  )الإ���س��رائ��ي��ل��ي(، عبد  دروي�����س 

المقالح )الملحد(...
ويتابع ال�سيخ البذيء تعريف ال�ساعر 
"اأم�سى  �ساكلته:  بكالم على  الراحل 
75 عاماً من حياته بين الكاأ�س والنهد 
والحلمات، فهو الذي كان ُيلّقب عند 
والحلمات،  النهدين  ب�ساعر  محّبيه 
ال��ن��ه��ود والحلمات  ول��ي��ت��ه وق���ف ع��ن��د 
اإل���ى اهلل اإن ���س��اء غفر له  ل��ك��ان اأم���ره 
ع���ّذب���ه، وه����ذا من  ���س��اء  واإن  اب����ت����داًء 
اأ�سول اأهل ال�سّنة والجماعة - هذا اإن 

كان م�سلماً ولم يكن ن�سرانياً"!
"تجاوز  )الم�سلم(  قّباني  ن��زار  لكن 
الحّد وركب ال�سعب، ولم يهداأ له بال 
ويغم�س له جفن اإل بال�ستهزاء من 

ملك الملوك القاهر المعبود".
الحربي  يتابع  المنوال  ه��ذا  وعلى 
عجيب(  )بهو�س  ال�سواهد  م��ع��ّدداً 
ن��زار قّباني اهلل في  التي ذك��ر فيها 
الكريم"  "القارئ  مطالباً  دواوينه، 
والت�سبيح  التهليل  "من  ُيكثر  اأن 
وال��ت��ق��دي�����س وال��ت��م��ج��ي��د ل���رب هذا 
الكون وخالقه على ما �سيقراأه من 
اأق��وال ه��ذا الأّف���اك الأث��ي��م، حتى ل 
تطبق  اأن  ال�سماء  تعالى  اهلل  ياأمر 

على الأر�س ومن فيها"!!

نحن  ب��ال��ط��ب��ع 
في هذا الكتاب 
اأم��������������ام م����������اّدة 
د�سمة لل�سحك 
وال�������������س������خ������ف، 
حين  خ�سو�ساً 
نقراأ التعليقات 
التي  العجيبة 
ُيعّلق بها ال�سيخ 
)ال�������ح�������اف�������ظ 
ل���������س����ع����ر ن�������زار 
ك�����م�����ا ي�����ب�����دو( 
ال�سواهد  ع��ل��ى 
 . " ية لُكفر ا "
بع�ساً  ف��ل��ن��ق��راأ 
من ذلك. يقول 

الحربي:
ن  لل�سيطا "
ق�سيدة  ن������زار 
ب�����������ع�����������ن�����������وان 
على  ت  »التن�سّ
ين�سب  اهلل« 
ف����ي����ه����ا ال����ول����د 
وي����رم����ي����ه  هلل 
بالجهل، تعالى 
ذلك  ع����ن  اهلل 
ع�����ل�����واً ك���ب���ي���راً 
يوم  اإن���ه   )...(
الذي  القيامة 
منه  ي�������س���خ���ر 
اإذ  قباني؛  نزار 
بنهَدْي  ي�سبهه 
ع�����������س�����ي�����ق�����ت�����ه 
ف������ي������ق������ول ف���ي 
ديوانه »الحب« 

ليلة  ب���ي���ن  م����ا  »ك���ي���ف   :47 ���س��ف��ح��ة 
و���س��ح��اه��ا/ ����س���ار ن���ه���داك م��ث��ل يوم 
قّباني  ن��زار  وي��غ��رق   )...( القيامة؟« 
ال��رّدة، وم�ستنقع الإلحاد،  اأوح��ال  في 
الزوجة  ال���ق���ّه���ار  ل���ل���واح���د  ف��ي��ن�����س��ب 
والع�سيقة تعالى رّبنا وتقّد�س، ويزعم 
ال�سماء  ف���ي  ت���ت���ح���ّرر  ال��م��الئ��ك��ة  اأن 
وكذلك  )ال����ح����ب(،  ال���زن���ا  ف��ت��م��ار���س 
اأجمعين  للمالأ  قباني  ن���زار  يعترف 
اأنه قد باع اهلل من اأجل عاهرة فاجرة 
ف��ي��ق��ول : »ع��ل��ى اأق�����دام م��وم�����س��ة هنا 
بعت  القد�س/  اأ�سعت  ثاراتك/  دفنت 
اهلل/ بعت رماد اأمواتك« )»على ل�سان 
المّرة  ه���ذه  اأم���ا   ...)448/1 ل��ع��وب« 
اإل���ى مرحلة من  ق��ّب��ان��ي  ن���زار  في�سل 
ال���س��ت��ع��الء ل��م ي�سل اإل��ي��ه��ا اأح���د من 
بالربوبية  نف�سه  في�سف  العالمين، 
في ر�سالة ل�ع�سيقته عياذاً باهلل من كل 
مرتّد وكافر، فيقول: »ل تخجلي مني 
اأكون  اأو  رب��اً  لأك��ون  فر�ستي/  فهذي 
 ،)761/2 نف�سه،  )ال��م�����س��در  ر���س��وًل« 
�سيء  كل  قباني  ن��زار  ي�سّجع  وكذلك 
لي�ستكبر على اهلل تعالى، بل وي�سّجع 
كل �سيء على اأن يرف�س ال�سجود بين 
يَدي اهلل  عز وجل فيقول في �سفحة 
فا�ستكبرا/  ن��ه��دي��ك  »و���س��ّج��ع��ت   :45
ي�سجدا«. وي�سّرح  فلم  على اهلل حتى 
نزار قباني ب�سخف الأحكام ال�سرعية؛ 

بغمزه ولمزه لها بقوله في ق�سيدته 
»ق�سائد  دي��������وان  ف����ي  »ال�����خ�����راف�����ة« 
29: »حين كنا في  متوح�سة« �سفحة 
ب�سخيف  حقنونا  ���س��غ��اراً/  الكتاتيب 
ال��ق��ول لياًل ون��ه��اراً/ دّر���س��ون��ا/ ركبة 
المراأة عورة/ �سحكة المراأة عورة«... 
التي   - العبودية  الخبيث  ي�سف  كما 
هي اأعز واأ�سرف �سيء عند الموؤمنين 
- بالمراأة العاقر، بينما الحرية عنده 
يعتقد  وهنا   )...( الولود  المراأة  هي 
الن�سارى  ل��دى  بعقيدَتْين  الخبيث 
وهي: �سلب نبي اهلل عي�سى، وعقيدة 
»امنحيني  فيقول:  لديهم  التعميد 
الرمادي/  ال��ف��رو  معطف  ف��ي  وط��ن��اً 
م�سيحاً/  ن��ه��دي��ك  ب��ي��ن  ا���س��ل��ب��ي��ن��ي 
ديني بمياه الورد وعطر البيل�سان«  عمِّ
»اأ�سعار خارجة على القانون«  )ديوان 
المارق  يطعن  وه��ن��ا   ...)20 �سفحة 
الكرام  اهلل  اأن��ب��ي��اء  ف���ي  ق��ّب��ان��ي  ن����زار 
عليهم ال�سالة وال�سالم وعليه اللعنة 
والغ�سب في�سفهم بالحيرة اأمام حّبه 
لحّبك  »���س��ك��راً  ف��ي��ق��ول:  لمع�سوقته 
ف��ه��و م��روح��ة وغ��م��ام��ة وردي����ة/ وهو 
المفاجاأة التي قد حار فيها الأنبياء« 
)الم�سدر ال�سابق �سفحة 27(، اأقول: 
م���زاي���ا الأن���ب���ي���اء  ب��ي��ن��ك وب��ي��ن��ه��ا - يا 
والمغرب،  الم�سرق  بين  كما   - ن���زار 
�سّتان ما بين ماء زمزم وبول  و�سّتان 

 )...( ال��خ��ن��ازي��ر 
ي�سّبه  اأن����ه  وك��م��ا 
التي  ع�����س��ي��ق��ت��ه 
�سفَتْيه  ت�����س��ط��ر 
ن�سَفْين  اإل���������ى 
اأنبياء  م��ن  بنبي 
اهلل تعالى مو�سى 
ب��ن ع��م��ران عليه 
ال�سالة وال�سالم 
�سطر  ح���ي���ن���م���ا 
ال�����ب�����ح�����ر ب�����اأم�����ر 
رّب����������ه وم����������وله، 
ْي/  »تَعرَّ فيقول: 
�سفتي  وا�سطري 
ن�سَفْين/  اإل������ى 
يامو�سى ب�سيناء« 
)الم�سدر ال�سابق 
 ...)25 �����������س 
وي�������ّدع�������ي ن������زار 
ثياب  ب��اأن  قّباني 
وج�������ّل  ع�������ز  اهلل 
ف��ي بالده  ب��ي��ع��ت 
تعالى  ب���ال���م���زاد 
ذل�����ك  ع�������ن  اهلل 
 )...( كبيراً  علواً 
نزار  ي�سل  وه��ن��ا 
اأقبح  اإل���ى  قباني 
ال�ستهزاء  �سور 
وال�����س��خ��ري��ة من 
العظيم  الجليل 
وتعالى  �سبحانه 
مت�سككاً  في�سفه 
تعالى  اهلل  ب�����اأن 
من  ي�ستقيل  ق��د 
فيقول  ���س��م��ائ��ه، 
في اأعماله ال�سيا�سية الكاملة �سفحة 
ممكن؟/  ه���ل  م��م��ك��ن؟  »ه����ل   :554
واأن  ���س��م��ائ��ه/  م���ن  اهلل  ي�ستقيل  اأن 
والبحار/  والنجوم/  ال�سم�س/  تموت 
والمالئكة«.  وال��ر���س��ول  وال���غ���اب���ات/ 
وجل  ع��ز  اهلل  ي�ستقيل  ك��ي��ف  اأق�����ول: 
م���ن ���س��م��ائ��ه ي���ا ن����زار ق��ّب��ان��ي وي���ا كل 
خالق  وه��و  ال�ساخرين  الم�ستهزئين 
ورازقه..."،  وم����دّب����ره  ال���ك���ون  ه����ذا 
وه�����ك�����ذا ي����ت����اب����ع ال�������س���ي���خ ال���ح���رب���ي 
قّباني  ن��زار  متتّبعاً  ال�سوداء  فكاهاته 
ت�سريحاته  ف��ي  حتى  خ��ط��وة  خ��ط��وة 
بت�سريح  ي�ست�سهد  فهو  ال�سحافية، 
اأدلى به نزار قّباني لجريدة "الثورة" 
كيف  ال��ق��ارئ  و�سيعجب  ال�����س��وري��ة!! 
ي�سرف  اأن  كالحربي  متطّرف  ل�سيخ 
عمره في تتّبع النهود التي كتب عنها 
ن���زار ق��ّب��ان��ي وال��ح��ل��م��ات ال��ت��ي داعبها 
وال��ن�����س��اء ال���ل���وات���ي ع�����س��ق��ه��ن، ب���ل اإن 
ع�ّساق نزار قّباني �سيوؤاخذون اأنف�سهم 
عندما يقراأون هذا الكتاب لأن ال�سيخ 
اأ�سعاره  حفظ  في  بّزهم  قد  الحربي 

ي غرامياته!  وتق�سّ
الفراغ من �سرد ُكفريات قّباني  وبعد 
ال�سرعية  "الأدلة  الحربي  ي�ستعر�س 
باهلل  الم�ستهزئ  كفر  على  الربانية 
تعالى، اأو بر�سله �سلوات اهلل و�سالمه 
ورّدت����ه،  دي��ن��ه،  م��ن  ب�����س��يء  اأو  عليهم، 

واأق������وال اأه����ل ال��ع��ل��م وال��ع��ل��م��اء ومن 
ورثوا علم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
وحكم  قباني،  ن��زار  اأم��ث��ال  ف��ي  و�سلم 
وبالطبع  اأمثاله".  وفي  فيه  الإ�سالم 
لن يكون الحكم على نزار قّباني باأقل 
م��ن ال��رج��م وال��ج��ل��د وال�����س��ح��ل حتى 

الموت.
وهنا ي�ستنكر الحربي اإحدى الفتاوى 
قّباني  حق  في  خرجت  التي  ال�سابقة 
"كون  ���س��اح��ب��ه��ا:  فيها  ي��ق��ول  وال��ت��ي 
الإن�سان )نزار قّباني( يمار�س الكتابة 
في الجن�س، ويحترف ال�سعر الجن�سي، 
ويترّتب  كافر،  اأن��ه  معناه  لي�س  فهذا 
عليه اأحكام الكفار، فهذه الممار�سات 
ل ُت���خ���رج م���ن ال���دي���ن، وب��ال��ت��ال��ي ل 
يوجد م�سوغ لمعاملته معاملة الكفار، 
لل�سالة  الم�سجد  دخ��ول  م��ن  ومنعه 
وا�ستهزاًء  اإل��ح��اداً  اأظهر  اإذا  اإلَّ  عليه، 
بدين اهلل، اأو َبيَّن �سيئاً ي�ستلزم كفره، 
الدين"، وغ��ي��ره��ا من  ع��ن  وارت�����داده 
الحربي-  اأي   - جازماً  الفتاوى  ه��ذه 
لم  الف�سالء  "الم�سايخ  ه���وؤلء  ب���اأن 
يعلموا باأقوال نزار الكفرية". ولذلك 
ب�"التو�سيح  الم�سايخ  ه���وؤلء  طالب 
في مقال اآخر اإبراًء للذّمة، وتو�سيحاً 
لالأّمة، وك�سفاً للب�س الذي قد ح�سل 
ة من الم�سلمين.  بين العاّمة والخا�سّ
علماً باأن نزار قباني له دواوين ُوزِّعت 
وحيث  الم�سلمين،  اأبناء  بين  وُن�سرت 
يقتنون  والمراهقات  المراهقين  اإن 
ويعيرها  بها!!  ويترن�ّمون  دواوينه!! 
بع�س  ف��ي  ح��ت��ى  بع�س  اإل���ى  بع�سهم 
الخير  اإلَّ  فيها  يظن  ل  التي  البالد 
وال�������س���الح وال���ت���وح���ي���د، وح���ي���ث بلغ 
دواوينه  من  تقريباً  ُوزِّع  ما  مجموع 
العفنة الفاجرة قرابة ثالثة ماليين 

ن�سخة في العالم العربي"!!
وبعد ذلك ل بّد للحربي من اأن يدعو 
"معا�سر الكتَّاب والأدباء" اإلى "ُن�سرة 
اهلل تعالى ودينه، وال��ذّب عن حيا�س 
"راف�سة  ����س���ّد  المطهرة"  ال�����س��ّن��ة 
واإ�سماعيلية  ع�سرية،  اإثني  مجو�سية 
ب��اط��ن��ي��ة، وُن�����س��ي��ري��ة ع��ل��وي��ة، ودرزي���ة 
وبعثية  ملحدة،  و�سيوعية  �سيطانية، 
وحركات  ك��اف��رة،  وعلمانية  ه��ّدام��ة، 
الم�سلمة،  المراأة  للتغريب، ولتحرير 
عربية  وقومية  اأح��م��دي��ة،  وقاديانية 
و�سوفية  خفية،  وما�سونية  جاهلية، 
اإياهم  م��ن��ا���س��داً  غالية..."،  ق��ب��وري��ة 
التغّني ب�"اأطالل الأندل�س الم�سلوبة، 
ك�سمير  وج��ب��ال  المحزونة،  وم��اآذن��ه��ا 
الفلبين  واأ������س�����ج�����ار  ال���م���غ�������س���وب���ة، 
اأرت��ي��ري��ا وبورما  وت����الل  ال��خ�����س��راء، 
البو�سنة وجراحها،  واأر�س  و�سهولها، 

وماأ�ساة كو�سوفا"!
اأخ����ي����راً، ورب���م���ا ي��ك��ون ه���ذا ه���و بيت 
وتدمع  ال��ح��رب��ي  ي��ت��اأ���س��ف  الق�سيد، 
التي  ال����م����راج����ع  ُج������ّل  لأن  ع���ي���ن���اه 
دواوين  من  هي  كتابه  في  اعتمدها 
ا���س��ت��ع��رُت��ه��ا من  "التي  ق��ّب��ان��ي  ن����زار 
ر�سول  مدينة  ف��ي  ومحّبيه  ع�ّساقه 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سّلم"!
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للقدر وحده يعود ال�سكر، فهو الذي اأنقذ �سعر كاتولو�س �ساعر الرومان 
اإلى  اأ�سعاره  اأمد فقدان  الن�ّساخ بعدما طال  اأحد  ال�سياع، عبر  الأول من 

ـــــــــة  ـــس. درج ـــاأ� ـــي ال

عام  اأ�سرقت  كاتولو�س  حياة 
فيرونا،  ق��ري��ة  ف��ي  م  ق.   84
اإيطاليا،  اأجمل قرى  اإح��دى 
وال��ت��ي ت��رك ب��ه��اوؤه��ا اأج��م��ل الأث���ر في 
�سعره. فيرونا قرية ذات موقع مهم، 
تقع على مفترق طرق يربط ال�سمال 
ق��ري��ب��ة من  وع��ل��ى م�سافة  ب��ال��ج��ن��وب 
اإيطاليا. وفيها  اأجمل بحيرات  ج��اردا 
مانتوا  "تغتبط  اأوف���ي���دي���و����س:  ق����ال 
لم  بكاتولو�س".  وف��ي��رون��ا  بفرجيل، 
والده  كان  بل  فقيراً،  كاتولو�س  يولد 
قي�سر،  يوليو�س  م��ن  المقّربين  م��ن 
يرق  ل����م  ال������ذي  الإم�����ب�����راط�����ور  ذاك 
ل�ساعرنا في ما بعد، فهجاه �سعراً كما 

هجا �سديقه كالفو�س بومبي.
الذي  كاتو  ي��َدي  كاتولو�س على  تعّلم 
يعود اإليه الف�سل في تعريف الرومان 
اإلى الأدَبْين الإ�سكندراني والإغريقي. 
هذا الأ�ستاذ الذي خّرج مجموعة من 
ال�سعراء اأطلق عليهم �سي�سيرون لقب: 

"مغّنو بوفورون". 
ارت���ي���اد  ع��ل��ي��ه  اأن  ك���ات���ول���و����س  اأدرك 
الأه��ّم في  الثقافة  الإ�سكندرية منارة 
وهكذا  فيها،  ليدر�س  اآن����ذاك  ال�سرق 
ترّو�سه  لم  الإ�سكندرية  اأن  كان. غير 
كما رّو�ست غيره. فاأدباوؤها وعلماوؤها 
الحاكم  ح��م��ى  ف���ي  ي�����س��ك��ن��ون  ك���ان���وا 
اأم��ا كاتولو�س  ل��ه،  ي��روق  ويكتبون ما 

ف��اأراد اأن يكتب ما يريده هو. كان 
متمّرداً على البيئة الجديدة، فهو 
من الغال، اأي من الريف الإيطالي 
في  الأب���رز  المكان  للعاطفة  حيث 
�سمتهم  والن��ف��ع��ال  الأف����راد،  حياة 
القول  و���س��ع��ن��ا  وف�����ي  ال���خ���ا����س���ة. 
اأي�����س��اً من  اإن ل�����س��ع��راء الإغ���ري���ق 

تاأثيراً  كاليماخو�س  اإل��ى  هوميرو�س 
المتنان  دفع  وقد  �سعره.  على  كبيراً 
ك���ات���ول���و����س اإل������ى ت��خ��ل��ي��د ا����س���م كاتو 
بق�سيدة؛ هذا الأ�ستاذ الذي مات بعد 
فقيراً  ُم��ع��دم��اً  قليلة  ب�سنين  تلميذه 
بعدما اأدركته حرفة الأدب، كما تقول 

العرب.

الحب الأول و... الأخير
 اتجه كاتولو�س في بداية حياته اإلى 
ال��ل��ه��و، ب��اح��ث��اً ع��ن ال��م��ت��ع��ة ك����اأي فتى 
من فتية الأغ��ن��ي��اء، حيث ت��واف��رت له 
اأ�سباب هذا الم�سلك، ولم يتدّخل في 
المدينة،  حياة  جرفته  بل  ال�سيا�سة، 
ال�سيا�سة  ف���ي  راأي������ه  ع���ن  ع���ّب���ر  واإن 
ف���ذل���ك ف���ي ف���ت���رات م��ت��ق��ط��ع��ة. وقد 
بكلوديا،  وه��ام  قريته  كاتولو�س  ت��رك 
اإلى  يتتّبعها  اأن  اإل��ى  الحب  به  وو�سل 
اأن روما  اإنما من ح�سن الحظ  روم��ا. 
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت �سهدت ق��ي��ام ع�سبة 
ما  ج��دي��د،  �سعري  بتيار  ال�سّبان  م��ن 

دفع طبقات المجتمع الروماني نحو 
كاتولو�س  و���س��ادف  والثقافة.  الأدب 
ه����ذه ال��ج��م��اع��ة وان���خ���رط ف��ي��ه��ا، بل 
وقادتها.  م��ن��ّظ��ري��ه��ا  اأب�����رز  م���ن  ���س��ار 
كانت  اأنها  الع�سبة  في هذه  والالفت 
م���ع ال��م��در���س��ة الإ���س��ك��ن��دران��ي��ة �سد 
واجبات  اأول��ى  من  اإن  القائلة  الفكرة 
رفاقه  ومن  وطنياً.  يكون  اأن  ال�ساعر 
ال�سعراء في تلك الع�سبة: فوربيو�س 
جيو�س  ك��اي��ك��ي��ل��ي��و���س،  ب��ي��ب��اك��ول��و���س، 
ليكينيو�س  ،وجيو�س  كيّنا  هليفيو�س 

كالفو�س وغيرهم.
كان لل�سعر الف�سل الأكبر في عالقات 
جمع  ال��ذي  فهو  الغرامية،  كاتولو�س 
�ساعرنا بكلوديا زوجة ميتيلو�س، وقد 
على  �سعره  ف��ي  لي�سبيا  ا�سم  اأعطاها 
معها  ق�سته  اأن  غ��ي��ر  ال��ت��ق��ي��ة،  �سبيل 
كانت اأكبر من يلّفها الكتمان باأ�ستاره، 
فكانت حديث النا�س والو�سط الأدبي. 
اأهله  ي���ت���رك  ال����م����راأة ج��ع��ل��ت��ه  وه�����ذه 
وموطنه في الغال بعدما �سلبته قلبه، 
اآن��ذاك 22 �سنة. لم يقف  وك��ان عمره 
العمر حائاًل بين العا�سقين. فكلوديا 

ب��ح��وال��ى ع�سر  ك��ات��ول��و���س  تكبر 
�سنوات. ومع ذلك، فحب لي�سبيا 
كاتولو�س  ع��الق��ات  جميع  محا 
كان  وغ�����������واٍن  ب��ع��ذارى  ال�سابقة 
����س���اع���رن���ا ال���ت���ق���اه���ن ف����ي عمر 

المراهقة والفتوة:
الإله "اإنه لقرين 

كما يبدو لناظري
اإنه اأ�سمى من الآلهة 

لو كان ذلك ممكناً
َمن اإذا جل�س تجاهِك

رفع ب�سره اإليِك
وظّل يحّدق فيِك

مّرة بعد مّرة
في�سمعك ت�سحكين

في عذوبة
اإن هذا يا لي�سبيا

ي�سلبني جميع م�ساعري
فيا لتعا�ستي و�سقائي

فكلما اأرى طيفك
ينعدم �سوتي على الفور
ويختلج ل�ساني في فمي
ويدّب في �سائر اأو�سالي

�سعير لظى رقيق
وتجلجل اأذنّي بطنين داخلّي

وُتحجب عيناي 
في اأكفان من الدجى".

ل���م ت��ك��ن ك���ل���ودي���ا ام�������راأة ع����ادي����ة، بل 

نبيل،  ون�سب  �ساحر  جمال  ذات  كانت 
فوالدها رجل معروف، كما اأنها زوجة 
اأحد الع�سكريين الأر�ستقراطيين يوم 
عرفها كاتولو�س. وجمال هذه المراأة 
راآه���ا،  م��ن  ك��ل  قلب  امتلكا  و�سحرها 
الم�سهور،  الخطيب  �سي�سرون  فحتى 
افتتن بها قبل معرفة كاتولو�س بها، 
منها.  وال����زواج  زوج��ت��ه  تطليق  واأراد 
ح��ت��ى راأ������س ال��ح��ك��م��ة وال��ف�����س��اح��ة لم 
اإعجاب  ال��ج��م��ال!  م��ق��اوم��ة  ي�ستطع 
�سي�سيرون بها اأك�سبه في ما بعد عداء 
ك��ات��ول��و���س و���س��خ��ري��ت��ه ال���م���ّرة، حيث 
كالفو�س،  ل�سديقه  كاتولو�س  انت�سر 
اأه����م ���س��ع��راء وخ��ط��ب��اء ذل���ك الزمن، 
في  ق�سيدة  ون��ظ��م  �سي�سيرون،  ���س��د 
مغاٍل،  م��دي��ح  ظ��اه��ره��ا  ���س��ي�����س��ي��رون 
وباطنها �سخرية مّرة. وهذه الطريقة 
ال�سلبي  وم��دح��ه  ب��ال��م��ت��ن��ّب��ي  ت��ذك��رن��ا 
�سعره  اأرّق  ك��ات��ول��و���س  ن��ظ��م  ل��ك��اف��ور. 
بكلوديا اأو لي�سبيا، فقد اأغرم بها غراماً 
�سديداً وا�سطفته بقلبها وفرا�سها معاً، 
حتى انقلب هذا الحب تمّلكاً في قلب 
كاتولو�س وجعله ين�سى اأن هذه المراأة 
متزّوجة، وطالبها اأن تكون له وحده.

رتبة  اإل���ى  كلوديا  ال�سيدة  زوج  ت��رّق��ى 
عن  وان�سغل  مهامه  ف����ازدادت  قن�سل 
المراأة  ل��ه��ذه  فر�سًة  فكانت  زوج��ت��ه، 
اأينما  بالمعجبين  المحاطة  الفاتنة 

اإحياء الذكرى الأولى لرحيل ال�ساعر العراقي البارز �سركون بول�س جاء باأ�سكال عّدة، فقد اأعادت 
"من�سورات الجمل" ن�سر ديواَنْين �سابَقْين له، وهما: "الحياة قرب الأكروبول" و"الأّول والتالي". 
كما احت�سنت العا�سمة البريطانية اأم�سية تكريمية لل�ساعر الراحل بمبادرة من مجّلة "بانيبال" 
والكاتب العراقي �سموئيل �سمعون. اأي�ساً اأحيا "�سالون حوارات برلين الأدبي" في مقّر "المعهد 
الثقافي العربي" في برلين اأم�سية �سارك فيها كّل من ال�سعراء: �سبري ها�سم، جميل ح�سين، كريم 

الأ�سدي.
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ات��ج��ه��ت اأن ت��اأخ��ذ ك��ام��ل راح��ت��ه��ا في 
الجدد.  عا�سقيها  وُتر�سي  عالقاتها 
كاتولو�س.  عند  الم�سكلة  ب��داأت  وهنا 
ون�����م�����وذج ك���ل���ودي���ا ن�������راه م����اث����اًل في 
ت��اري��خ��ن��ا ال��ع��رب��ي اأي�����س��اً ف��ي �سخ�س 
ابن  وم��ع��ان��اة  الم�ستكفي،  بنت  وّلدة 
زي��دون معها، مع فارق اأن ابن زيدون 
خ����ان ح��ب��ي��ب��ت��ه م���ع ج���اري���ت���ه���ا، بينما 
كاتولو�س كان �سديد الوفاء لحبيبته.
لم تكن كلوديا لتقتنع بعا�سق واحد رغم 
واإخال�س  حب  من  �ساعرنا  قّدمه  ما 
دائ���َم���ْي���ن، ف��ح��ّب��ه��ا راف��ق��ه ح��ت��ى موته 
بعدما مّثلت بقلبه وجعلته اأ�سحوكة:

اأكون  اأن  اأ�ستطيع  ل  اأن��ن��ي  "اأعرف 
حبيبها الأوحد

واأنه يجب علّي اأن اأتحّمل �سعفها في 
رّقة وكيا�سة

فل�سُت من �سنف الزوج الغيور
فاإن تُك هي ح�سيفة فل�سوف اأكون اأنا 

اأعمى".
اأعمى،  يكون  اأن  ي�ستطع  لم  وبالطبع 
واأل يلتفت اإلى ما يدور حواليه، وهو 
لم  الكبرى  وال�سدمة  بها.  المجنون 
يحيطون  الذين  المعجبين  من  تاأتِه 
اأ�سدقائه.  اأع����ز  ب��ل ج��اءت��ه م��ن  ب��ه��ا، 
كلوديا  ا�سطفت  زوج��ه��ا  وف���اة  فبعد 
ماركو�س  الحميم  كاتولو�س  �سديق 
ك��اي��ل��ي��و���س ف���ورب���و����س، واب���ت���ع���دت عن 
حبيبها ال�سابق، فلم ي�ستطع كاتولو�س 
تحّمل ه��ذه الإه��ان��ة لذلك ث��ار عليها 
�سديقه  �ستم  ك��م��ا  ب�����س��ع��ره،  و�ستمها 
المتنّف�س  ال�سعر  ه��ذا  وك���ان  ال��ل��دود. 
حبيبته  ل  ف�سّ طالما  ل�ساعر  الوحيد 

على الن�ساء جميعهن:
اأن عقلي �سّل "األ فاعلمي 

هكذا كما تب�سرين
ولي�س غيرك يا لي�سبيا

م�سوؤوًل عما حّل بي
فبجريرتك يا لي�سبيا 

قد حّطم الإخال�س قلبي 
و�سّيره خراباً بلقعاً

هكذا كما ترين
حتى لو اأنِك اأ�سبحِت

الآن خير الن�ساء
لما ا�ستطاع مطلقاً

غمرِك بالأماني الطّيبات
ولما اأمكنه نْبذ حبِك

مهما اقترفِت ُمنكراً
ولو اأتيِت من الأفعال 

اأ�سّر ما يخطر في بال".
من  المقّربين  لأق��رب  كلوديا  اختيار 
من  ان��ت��ق��ام��اً  ح��م��ل  ال�����س��اب��ق  حبيبها 
قلب لم ي�سَع يوماً اإلى النتقام منها، 
انتقاماً  ه����ذا  اخ���ت���ي���اره���ا  ح��م��ل  ك��م��ا 
م���ن ال�������ذات، ل��ك��ن ع��ب��ر ج�����س��د اآخ����ر، 
وكاأنها  حبيبها.  كاتولو�س  ج�سد  ه��و 
تتمتع  مطلقَتْين  ومازو�سية  ب�سادية 
مزدوج.  بعذاب  متلذذًة  اقترفته،  بما 
وبذلك و�سعت حبيبها بين خيار من 
اثَنْين: فاإما الكرامة واإما الحب. وكما 

يجدر ب�ساعر اختار كاتولو�س الحب:
اأ�ستطيع احترامك "ل 

واإن كنت �سادقة
ول الكّف عن حّبك 
مهما كنِت فاعلة".

وال�سبعين  الثانية  ق�سيدته  وف��ي 
يقول:

اأف�سل من قبل الآن  "اأعرفك 
وها اأنذا اأقّر واأعترف

اأن حّبي لِك ينمو ويزيد
بينما تقديري يقّل وينكم�س".

اأنها ل�سوريالية عاطفية. فلم يترك الحب 
في قلبه مكاناً للكره بينما ل�سانه ي�سعى 
على  يحتال  ون���راه  بتوبيخها،  ج��اه��داً 
المجروحة  األم كبريائه  لي�سّكن  نف�سه 
نف�سه. ال����وق����ت  ف����ي  ق��ل��ب��ه  وي���ر����س���ي 
ك��ات��ول��و���س بلي�سبيا  ا���س��ت��م��ّرت ع��الق��ة 
اأجمل  اأث��م��رت  ���س��ن��وات  ال�ست  ح��وال��ى 
هذه  �سخرية  وم��ن  كاتولو�س.  اأ�سعار 
كلوديا  ب��ي��ن  اأزم�����ة  ت��ق��ع  اأن  ال��م��اأ���س��اة 
ف���ت���رف���ع عليه  روف�����و������س  وع�����س��ي��ق��ه��ا 
يرده.  لم  م��اًل  اأقر�سته  لأنها  دع��وى 
جديداً  لقباً  لنف�سها  اتخذت  وبعدها 
"الموم�س  اأي  "كوادرانتاريا"  ه���و 

الرخي�سة لقاء المال".
في العام 57 ق. م اتخذ كاتولو�س قراره 
بالرحيل بعد هذا الَقْدر من المهانة، 
وتوفي في هذه الأثناء �سقيقه العزيز 
دفعة من  ال��َق��َدر  ف��اأع��ط��اه  قلبه،  على 
العزيمة والحزم لمغادرة اإيطاليا كّلها. 
ورغ���م اأن���ه ع��رف ال��ع��دي��د م��ن الن�ساء 
وكتب ال�سعر بهّن، اإل اأن كلوديا ظّلت 
الحبيبة الملكة. وقد احتاج كاتولو�س 
اإلى ال�ستعانة بالموت كي ُينقذه من 

هذا الحب. وبالفعل تواطاأ القدر معه، 
ليتّم له الخال�س:

اأن تقول امراأة  "لن ت�ستطيع 
اإنها قد حظيت بالحب

كما اأحببتك يا عزيزتي من كّل قلبي  
ولي�س ثمة رجل

ثبت اإخال�سه لحبيبته
كما ُعرفت باإخال�سي".

ول����م ي��ك��ت��ب ع��ن��ه��ا ال�����س��ع��ر ب��ع��د ذلك، 
با�ستثناء  ثالث ق�سائد فقط.

عاد كاتولو�س اإلى اإيطاليا بعد حوالى 
العاَمْين ليجد محبوته عاهرًة ت�سرح 

في الطرقات من دون حبيب، 

���������������س��������������ار 
الجميع حبيبها و�ساحبها. وتلك 

مرارة لم ي�ستطع ال�ساعر اإخفاءها.
وبعد كل ما ح�سل كانت كلوديا تعلم 
من  واأن���ه  �ساعرنا،  قلب  ف��ي  مكانتها 
الحب،  ل��ه��ذا  يتنكر  اأن  الم�ستحيل 
اأ�سحابه  اثنين من  فو�ّسطت لإعادته 
تاأّخر  واأوري���ل���ي���و����س.  ف��وري��و���س  ه��م��ا 
اإل�����ى م���ا ق��ب��ل وف���ات���ه بقليل،  ج���واب���ه 
وكتب ق�سيدة كانت جواباً وا�سحاً عن 

ر�سالتها:
"اإي فوريو�س واأوريليو�س
ي�ا رف�يَقي رحل كاتولو�س

�سواء �سّق طريقه اإلى الهند النائية
حيث ال�ساطئ تتالطم عنده

اأمواج ال�سرق ال�ساخبة
اأو توّغل في هيركانيا

وبالد العرب المل�ساء...
اأو توّغل في ال�سهول الن�سرة

ال�����ت�����ي ي�������س���ب���غ���ه���ا ال����ن����ي����ل ب���ف���روع���ه 
ال�سبعة...

يا اأيها الم�ستعّدان لهذه الأهوال كّلها
مهما كانت اإرادة الآلهة

اأَْعِلما فتاتي واحمال اإليها
هذه الر�سالة الق�سيرة

غير الرقيقة ول اللطيفة
بّلغاها األ تنتظر مني
حّباً ك�سابق عهدها بي

في ما م�سى من الزمان
ذلك الحب الذي اأجرمت هي بحّقه

حّطمته وهوت به اإلى الح�سي�س
كما تهوي الزهرة على حافة المرعى

وقد بترها بحّد �سالحه
عندما مّر بها المحراث".

الق�سيدة هي  ه��ذه  اإن  الحقيقة  وف��ي 
محاكاة لوزن �سافو "ربة ال�سعر"، كما 
اإحدى ق�سائده.  دعاها كاتولو�س في 
وكان كاتولو�س حين بداأ بكتابة ال�سعر 
قد ترجم ل�سافو اأول ق�سيدة واّدعاها 

لنف�سه، واأهداها اإلى كلوديا!
بق�سيدة  حّبه  كاتولو�س  ب��داأ  هكذا 
ل�سافو  ب��ق�����س��ي��دة  واأن����ه����اه  ل�����س��اف��و 

اأي�ساً.
توفي كاتولو�س عن عمر 37 عاماً، 
وُعّدت وفاته فاجعة عند الرومان.

قيمة اأ�شعاره
امتاز �سعر كاتولو�س بالرّقة والطرافة 
ميزة  اأه������م  اأن  غ���ي���ر  ال����م����رح،  وروح 
التلقائية.  ك��ان��ت  الإط����الق  على  فيه 
العامية  بالتعابير  ك��ات��ول��و���س  ت��وّل��ع 
والتفا�سيل الدقيقة في حياة النا�س، 
الطريق  م���ن  ح��ي��ات��ه��م  اإل�����ى  ف���دخ���ل 
اأن  دون  ويفهمونها  ي��ري��دون��ه��ا  ال��ت��ي 
هو  فجاء  عنها،  التعبير  على  يقدروا 
واأر�سد النا�س اإلى ذواتهم وانفرد بهذا 
الأ�سلوب ونال عليه جائزة التفّوق في 
�ساعر  فكاتولو�س  ال��روم��ان��ي.  الأدب 
العفوية والمبا�سرة ابتعد عن التكّلف، 
وكتب دون خوف من األ�سن النقاد. جّل 
بب�ساطة عما يجول في  التعبير  هّمه 
خاطره وبحّرية مطلقة. هذه الحّرية 
هي التي اأك�سبته الإبداع دون اأن ي�سعر 

بنقاط قّوته. 

ك��ان على ك��ل �ساعر ج��دي��د ف��ي حقل 
ال�سعر اأن يبتدع وزناً جديداً ُيعرف به، 
فمن خ�سو�سية �سعراء الرومان اأنهم 
اأوزان  "ماركات"  لأنف�سهم  يبتدعون 
م�سّجلة ُيعرفون بها، وعلى المتاأخرين 
اأن  بالجميل،  الع���ت���راف  قبيل  وم���ن 
ب��اأوزان��ه��م وي��ن�����س��ج��وا عليها،  ي��ق��ت��دوا 
وهذه خا�سية علينا اأخذها بالح�سبان 
بالذات.  ك��ات��ول��و���س  ع��ن  حديثنا  ف��ي 
اليوناني  ال���وزن  كاتولو�س  ق��ّل��د  فقد 
خ�سو�ساً  ك��ال��ي��م��اخ��و���س  ن��م��ط  ع��ل��ى 
في ميدان ال��رث��اء، وت��اأث��ر به اإل��ى حد 
ال�ستن�ساخ، واأجمل رثاء قاله كان في 
فاأ�سبح   ،101 رقم  بالق�سيدة  �سقيقه 
ما  في  الإ�سكندرانية  المدر�سة  زعيم 
كالفو�س  ���س��دي��ق��ه  ���س��ار  بينما  ب��ع��د، 

زعيم المدر�سة الأتيكية.
للوزن  ب���ري���ادت���ه  ك��ات��ول��و���س  ا���س��ت��ه��ر 
اأ�سعاره  وغ���ال���ب���ي���ة  ع�������س���ر،  ال����ح����ادي 
الوجدانية كانت على هذا الوزن، وقد 
وبيترونيو�س  مارتيالو�س  على  تفّوق 
الوزن.  هذا  كتبا  اللذين  الرومانيَّْين 
وق���د اع��ت��ن��ى ال���روم���ان ع��ن��اي��ة �سديدة 

بالوزن كالعرب. 
ب�60  ت��ب��داأ  ق�سيدة،   116 لكاتولو�س 
اأطول  ق�سائد  وب�8  وجدانية  ق�سيدة 
اأخرى  ق�سيدة   48 ث��م  �سابقاتها  م��ن 
غالبيتها تتاألف من بيَتْين من ال�سعر 
اأوزان  ت��ق��ري��ب��اً، وك��ل��ه��ا م���ن  ال��رث��ائ��ي 

�سعرية مختلفة.
دّون كاتولو�س اأ�سعاره قبل �ست �سنوات 
والن�سجام  التنا�سق  وك��ان  وفاته،  من 
م���ن اأب������رز م��ع��ال��م ���س��ع��ره. ك��م��ا نرى 
على  ���س��ارت  �سعره  ت��ط��ّور  م�سيرة  اأن 
ال��م�����س��ت��وى ذات����ه، ف��ك��ان ه���ذا التطور 
في  ال�ساعر  عمر  ِق�َسر  �ساهم  اأف��ق��ي��اً 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اإي���ق���اع���ه، ف���ي حين 
مثاًل  وهوراتيو�س  فرجيل  اأ�سعار  اأن 
اتخذت منحى ت�ساعدياً ون�سجاً مّر في 
مراحل عديدة، فكانت اأنا�سيد الرعاة 
الإنياذة  رائعة  اإلى  وفجاجتها و�سوًل 
ال�سباب  �سعر  ل��وع��ة  وم��ن  ون�سجها، 
الحكمة  اإل��ى  المبكر  والهجاء  اليافع 
والأنا�سيد. ال��ر���س��ائ��ل  ف��ي  ال��ظ��اه��رة 

* جميع ال�ست�سهادات ال�سعرية الواردة هي من 
"غراميات كاتولو�س"، ترجمة اأمين �سالمة، 
.1955 الأول����ى  الطبعة  ال��ع��رب��ي،  الفكر  دار 

اأقامتها  حا�سدة  اأم�سية  خالل  من  دروي�س  محمود  الراحل  ال�ساعر  برلين  الألمانية  العا�سمة  ا�ستعادت 
ال�ساعر  عن  فيديو  فيلم  عر�س  خاللها  جرى  الكبيرة،  ليبنتز  قاعة  في  )براندنبورغ(  العلوم  اأكاديمية 

الراحل محمود دروي�س بعنوان »نحن نحب الحياة« وقراءات لق�سائد له بالعربية والألمانية.
وفي العا�سمة البريطانية لندن، نظمت رابطة »اأدباء المنفى« احتفالية اأدبية بدروي�س �ساركت فيها نخبة 
من المثقفين والفنانين البريطانيين بينهم الكاتب الم�سرحي وال�ساعر هارولد بنتر حائز نوبل لالآداب 
)2005( حيث �سارك بق�سيدة كتبها في دروي�س بعنوان »موت« قراأتها بالنيابة عنه الكاتبة جوانا كارولن.
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ال�ساعر  لفتت نظري مقالة 
في  م�سري  منذر  ال�����س��وري 
العدد الفائت من "الغاوون" 
الأر�س  في  ن��وح  ب�"�ساللة  المعنونة 
الماغوط  معطف  ع��ن  ال��م��ل��ع��ون��ة... 
وهي  �سوريا"،  ف��ي  ال��ن��ث��ر  وق�����س��ي��دة 
م��ق��ارب��ة ل��م��و���س��وع م��ه��م ج����داً تفتح 
اأن  ال�سروري  ومن  للحوار،  ال�سهية 
والكّتاب  ال�سعراء  جيل  فيه  ي�سارك 

ال�سباب في �سوريا.
ال�سيا�سية،  ال��م��ت��غ��ّي��رات  اأن  اأف��ت��ر���س 
م��ع م��ا راف��ق��ه��ا م��ن ت��غ��ّي��رات عميقة 
العامل  ���س��ّك��ل��ت  ال��م��ج��ت��م��ع،  بنية  ف��ي 
الأك���ث���ر اأه��م��ي��ة ف��ي ال��ت��ح��ّولت التي 
ال�سوري على م�ستوى  ال�سعر  اأ�سابت 
اإلى  اأ���س��ار  وق��د  والم�سروع،  الخطاب 
ذلك ال�ساعر م�سري في حديثه عن 
لم  لكنه  تحديداً،  الثمانينيات  جيل 
ي�ستخدمه منهجاً في بقية المراحل، 
واأفتر�س اأن هذه التحولت ال�سيا�سية 
والج��ت��م��اع��ي��ة ه���ي ال��ت��ي ي��ن��ب��غ��ي اأن 
مراحل  اإل��ى  ال�سوري  ال�سعر  ب  ُتحقِّ
اإلى  الزمني  التق�سيم  من  اأدّق  ب�سكل 
�سعراء �ستينيات و�سعراء �سبعينيات... 
)اأو  النوعي  التحّول  يف�ّسر  ما  وه��ذا 
ال�سعرية"(  "الحداثة  ي�����س��م��ى  م���ا 
ال�����ذي اأ�����س����اب ال�����س��ع��ر ال���ع���رب���ي في 
مع  ال�ستعمار  م��ن  ال��ت��ح��ّرر  مرحلة 
اآنذاك  طاغية  �سيا�سية  م��ّد  م��وج��ات 
)ق��وم��ي��ة وي�����س��اري��ة ول��ي��ب��ي��رال��ي��ة اإلى 
حّد ما( متثاقفة مع الآخر العالمي، 
تتمّثل  �سعرية  ث���ورة  م��ع  وم��ت��راف��ق��ة 
م�سحة من  مع  التفعيلة  ق�سيدة  في 
اإن   - �سعري  وح��ام��ل  الأيديولوجيا، 
للتلقي  �سلفاً  ج��اه��ز   - التعبير  �سح 
وفق معايير معّدة �سلفاً، مع تغّيرات 
في مو�سوعات ال�سعر لت�سبح ال�سهادة 
اأ�سا�سية  ث��ي��م��ات  وال��ت��ح��ّرر  وال��وط��ن 
اللغوي"  "التثوير  ا���س��ت��خ��دام  م���ع 
)النبعاث  الأ�سطورة  على  والعتماد 
�سمير  وا�ستخدام  والعنقاء(،  وتّموز 
ذلك  م��ن  والأه���م  الجمعي،  المتكّلم 

اأ�سماء  كّر�ست  ال�سيا�سية  التيارات  اأن 
ال�سوريون  )ال���ق���وم���ي���ون  ���س��ع��رائ��ه��ا 
الماغوط،  ومحمد  اأدون��ي�����س  دع��م��وا 
دع���م���وا ممدوح  وق��ت��ه��ا  وال��ب��ع��ث��ي��ون 
ومحمد  ال���ج���ن���دي  وع����ل����ي  ع��������دوان 
�سوقي  دعموا  وال�سيوعيون  ع��م��ران، 
ب��غ��دادي ون��زي��ه اأب���و ع��ف�����س...(، ومن 
منا�سب  ت�سّلم  َم��ن  ال�سعراء  ه���وؤلء 
وم���ن���اب���ر ث��ق��اف��ي��ة م��ه��م��ة ف���ي اإع����الم 
الأدبية  الحركة  على  فاأّثر  ال�سلطة، 
في �سوريا من خاللها اأكثر من تاأثيره 
ولالأ�سف  الإب����داع����ي،  اإن���ت���اج���ه  ع��ب��ر 
بيروقراطياً  دوراً  بع�سهم  م��ار���س 
معيداً  ال�سوري،  ال�سعر  اأع��اق  ثقافياً 
اإنتاج العقلية ال�سمولية التي ت�سيطر 
اأّثرت في  على البلد. وهذه المرحلة 
في  اأ�سا�سي  ب�سكل  التفعيلة  ق�سيدة 
اع��ت��ب��اره��ا ول��ي��دة ت��ح��ّرر وح��اج��ة اإلى 
ال��ت��ث��وي��ر ف��ي ال���درج���ة الأول�����ى، ولن 
المقالة  م��و���س��وع  لأن  ف��ي��ه��ا  اأ���س��ه��ب 

الأ�سا�سي حول ق�سيدة النثر.
وم�سر  ���س��وري��ا  ب��ي��ن  ال��وح��دة  �سّكلت 
القمع  و���س��ائ��ل  تكري�س  عبر  ���س��دم��ًة 
ون����زع ال�����س��ي��ا���س��ة م���ن ال��م��ج��ت��م��ع من 
خالل تدمير التيارات ال�سيا�سية غير 
وا�ستمّر  اأحياناً،  والقومية  القومية 
ف��ي م��رح��ل��ة النف�سال  ال��و���س��ع  ه��ذا 
اإل��ى هزيمة  الو�سول  ت��اله حتى  وم��ا 
وهم  ي��ك�����س��ف  ب����داأ  ك��ّل��ه  ذل���ك   .1967
الثورة ال�سعرية التي حملتها ق�سيدة 
الثوري  ال�سياق  في  و�سمح  التفعيلة، 
على  النثر  ق�سيدة  بانتعا�س  نف�سه 
ي��د ع��دد م��ن ال�����س��ع��راء ف��ي اعتبارها 
اأختلف  ال�����س��ع��ر، وه��ن��ا  ال��ح��ل لأزم����ة 
ق��ل��ي��اًل م���ع م�����س��ري ال�����ذي ي����رى اأن 
"ق�سيدة التفعيلة ال�سورية التي كان 
يكفيها كما يبدو جيٌل واحد هو جيل 
ا�ستنفدت  وكاأنها  لتبدو  ال�ستينيات 
ج���ل اإم��ك��ان��ات��ه��ا واأع���ط���ت اأف�����س��ل ما 
اع��ت��ق��ادي هو  ف��ي  ف��الأم��ر  عندها"،  
الفجوة  ب�سبب  كله  ال�سعر  اأزم��ة  ف��ي 
الحامل  )اأو  المجتمع  بين  الحا�سلة 

من  الم�سطلح  ا�ستعرنا  اإن  ال�سعري 
النخبة  )اأو  ال�سعراء  وبين  الفل�سفة( 
الذي  القمع  ب�سبب  المثقفة عموماً( 
وفعالياته،  المجتمع  حركة  من  حّد 
اإل����ى ق�����س��ي��دة النثر  وك����ان الن��ت��ق��ال 
محاولة غير نا�سجة واأقرب للهروب 
اإل���ى الأم����ام )ث��م��ة ا���س��ت��ث��ن��اءات مهمة 
الماغوط(،  محمد  منها  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
والحرب المريرة بين تياَري التفعيلة 
ال�سطح  ع��ل��ى  م���ج���ّرد ح���رب  وال��ن��ث��ر 
من  ال�سعر  اإخ���راج  في  نفعاً  تجِد  لم 
هذه  المتلقي؛  ع��ن  الفعلية  ع��زل��ت��ه 
العزلة التي و�سلت حّداً مريعاً فعاًل 
واأ�ستطيع  الثمانينيات.  اأح��داث  بعد 
اأ�سالة  النثر  �سعراء  اأكثر  اإن  القول 
من  �سعبياً  ا�ستهر  الماغوط  محمد 
خ���الل م�����س��رح��ي��ات��ه م���ع دري����د لحام 
ت��ح��دي��داً، ول��ي�����س م��ن خ���الل �سعره، 
�سامر  ال�ساعر  مقولة  هنا  واأ�ستعير 
عجزت  النثر  "ق�سيدة  ه��ّوا���س:  اأب���و 

مثل اأختها العمودية".
اأح��������داث ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، وما  ك���ان���ت 
المجتمع  لطاقات  تدمير  من  تالها 
ال�سوري وتكري�س رهابات عميقة في 
الالوعي الجمعي، �سدمًة لكل �سيء، 
للمتلقي وال�سعر وال�سعراء، واأ�سبحت 
مهم،  �سعرّي  اإرث  �سائكة:  المعادلة 
ورعب، وعقم يطاول الجميع، ولبنان 
الوحيدة  النافذة  باعتباره  المجنون 
ال�سورية  ال����ج����دران  ت��خ��ت��رق  ال���ت���ي 
العالية. هذه المعادلة اأنتجت �سعراء 
والم�ساريع  الأف��ك��ار  ع��ن  ت��خ��ّل��وا  نثر 
الحياة،  تفا�سيل  في  و�ساروا  الكبيرة 
ب�ساطة  نحو  الموروثة  اللغة  وتركوا 
الالحقة  المرحلة  ورعوية.  وتق�سف 
ال�سعب ر�سد  وا�سعاً من  كانت غمراً 
والمفجع  فيه،  عميقة  نوعية  قفزات 
و�سط  ال�������س���ع���راء  م����ن  ج���ي���ل  ولدة 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع وعزلة  وت��ه��م��ي�����س  ق��ح��ط 
با�ستثناء  معظمهم  تحا�سر  خانقة 
م��ن ي��ن��ج��ح ف��ي دخ����ول ل��ع��ب��ة النظام 
التي  ال�سّيقة  الثقافية  والع�سابات 

ت�����س��ّك��ل��ت ب�����س��ك��ل م��ري�����س ف���ي غياب 
للمجتمع،  ع����ام  ن��ه�����س��وي  م�������س���روع 
والأ�سواأ هو تدمير  المنابر،  واحتكار 
المجتمع  ف���ي  ال��ج��م��ال��ي��ة  ال���ذائ���ق���ة 
التي  العقيمة  المدار�س  مناهج  عبر 
تدّمر اأي ذائقة نقدية لدى الطالب، 
و�سوًل اإلى الجامعات التي تقف عند 
حدود اأحمد �سوقي وحافظ اإبراهيم، 
الحداثة  اإل��ى  تطّرقت  اأن  ح��دث  واإذا 
وكذلك  عمران!  محمد  عن  تتحّدث 
باأ�سكالها  الإع����الم  و���س��ائ��ل  دور  ك���ان 
�سيطرة خط  اأن  اأع��ت��ق��د  وه��ن��ا  ك��اف��ة، 
نتيجة  ي�����س��ّك��ل  ال�����س��ع��ري  ال��م��اغ��وط 
فنخبوية  وم���ن���ط���ق���ي���ة،  ط���ب���ي���ع���ي���ة 
في  ك��اف��ي��اً  اإغ����راًء  ت�سّكل  اأدون��ي�����س ل 
ال��وق��ت ال��ح��ال��ي، وت��م��ّرد ن���زار قّباني 
بل  مكروراً  اأم�سى  الجن�س  تابو  على 
اأ�سمح لنف�سي - وهذا بالطبع مجّرد 
اأن   - ولي�س حكم قيمة  �سخ�سي  راأي 
اأقول اإن النمط ال�سعري الذي كّر�سه 
�سعراء كبار مثل نزار قّباني ومظفر 
الجمالية  الذائقة  اإل��ى  اأ�ساء  ال��ن��ّواب 
تلقٍّ  اآل��ي��ات  وت��ك��ري�����س  تنميطها  ع��ب��ر 
محدودة الأفق. اأما محمد الماغوط 
انتمائه،  وع�����دم  وع��ب��ث��ي��ت��ه  ب��ج��ن��ون��ه 
والرغبة  والألم،  الغ�سب  وغرقه في 
ف���ي ال��ب��ك��اء وال�������س���راخ، وك���ف���ره بكل 
قدرة  الأكثر  النموذج  في�سّكل  �سيء، 
هذه  ف��ي  المتلقي  ل��دى  الحياة  على 
"ال�سطفاء  قانون  بح�سب  الظروف 
ومن  ال��ت��ع��ب��ي��ر،  ���س��ح  اإذا  ال�سعري" 
ال�سباب  ال�سعراء  يجذب  اأن  المحّتم 
اأو  ���س��ّب��ة  ب���ه، وه���ذه لي�ست  ف��ي��ت��اأث��روا 
ب���ل ه���ي تطّور  ت��ه��م��ة ل��ي��ت��ّم ن��ف��ي��ه��ا، 
التثّبت  ف��ي  ت��اأت��ي  وال��ت��ه��م��ة  طبيعي، 
التطّور،  وع����دم  ال��ت��اأث��ر  ح����دود  ع��ن��د 
اأخ���ت���ل���ف ف���ي���ه م����ع منذر  وه�������ذا م����ا 
يطلقه  ال�����ذي  ف��ال��ت��ع��م��ي��م  م�������س���ري، 
الماغوط  عباءة  تجاوزنا  ع��دم  ح��ول 
عّدة  ت��ج��ارب  وث��م��ة  ن�سبي،  ظلم  فيه 
على  منها  ج��دي��د  َن��َف�����س  فيها  لف��ت��ة 
مازن  ال�ساعر  تجربة  المثال  �سبيل 

اأكثم �سليمان، فاأنا اأعتقد اأنه ا�ستطاع 
الب�ساطة  لمعادلة  متمّيز  حّل  اإيجاد 
عن  ت��م��ّي��زه  خا�سة  بمالمح  وال��ع��م��ق 
�سواه، والعذر الذي اأفتر�سه لل�ساعر 
منذر م�سري ياأتي من �سعوبة ر�سد 
ظاهرة  ل  اإذ  ف��ع��ل��ي��اً  ج��ي��ل��ن��ا  ���س��ع��راء 
غالباً  ف��رادى  يعزفون  هم  تجمعهم، 
م��ا ل��م ي��ن��ج��ح��وا ف��ي رك����وب الموجة 
ال��ت��ي تحتكر  ال�����س��ل��ل  وال���دخ���ول ف���ي 
اأحياناً  تحوي  التي  الثقافية  المنابر 
مواهب  واأ���س��ح��اب  مثقفين  اأ���س��ب��اه 
ال��ت��ع��ّدد ف��ي ال�سعر  ردي��ئ��ة لن��ه��ائ��ي��ة 
تحوي  كما  اإلخ  والق�سة...  والرواية 
قاموا  ���س��اب��ق��ي��ن  ي�����س��اري��ي��ن  اأح���ي���ان���اً 
القمع  اإنتاج  ليعيدوا  ح��ادة  بتحولت 
والإق�ساء الفكري الذي نقدوه كثيراً 
قبل الو�سول اإلى منا�سبهم الثقافية. 
األي�ست ف�سيحة اأن نعجز عن فتح مثل 
الجرائد  �سفحات  على  ال��ح��وار  ه��ذا 
القديمة  ك��ال��ع��ادة  ل��ن��ه��رب  ال�����س��وري��ة 
الإنترنت  اأن  )اأع��ت��ق��د  ب��ي��روت؟!  اإل��ى 
ل�سعراء  وم��الذاً  وا�سعاً  ف�ساء  �سّكلت 
مالذ  لالأ�سف  لكنها  ال�سباب،  �سوريا 
ثمة  قليلة(.  ا�ستثناءات  مع  فو�سوي 
���س��ع��راء ���س��ب��اب م��ت��م��ي��زون ف��ي �سوريا 
لم يحظوا بفر�سة للن�سر مثل زهير 
�ساهين، ومنهم من هجر ال�سعر مثل 
يعجز  من  ومنهم  الدين،  �سعد  وائ��ل 
اإبراهيم  اإيمان  مثل  دي��وان  ن�سر  عن 
�سنوات  الثقافة  وزارة  انتظرت  التي 
لتن�سر ديوانها بعد وعد بن�سره، وكما 
ل  لكن  الحياة"،  م��ع  ي��اأ���س  "ل  يقال 
اأحياناً  ون�����س��دم  ت���ن���ادي.  ل��م��ن  ح��ي��اة 
وذلك  اأ���س��اب��ت��ن��ي،  ال��ت��ي  كتلك  بنكات 
مهجري!  ع��راق��ي  ك�ساعر  بتقديمي 
ولأن  "عّزاوي"،  كنيتي  لأن  وذل���ك 
هي  طويلة  لفترة  المتاحة  المنابر 
طبعاً.  والإن��ت��رن��ت  المهجر  م��ج��الت 
مهجريون  �سعراء  معظمنا  �سحيح، 
و�سط  مالمح  ع��ن  نبحث  وطننا  ف��ي 

هذا العماء.
)*( �شاعر �شوري

  • عبد الوهاب عّزاوي •

اأطلق اأمير �سعودي يدعى عبد العزيز بن �سعود بن محمد اآل �سعود، جّواله ال�سعري الخا�س 
الذي يحمل ا�سم "ال�سامر".

واأ�سعاره  �سمّوه  لأخبار  مهماً  م�سدراً  "�سيكون  اأن��ه  الجّوال  لهذا  الترويجي  الخبر  في  وج��اء 
الملكي  ال�سمو  �ساحب  في  عاماً  خم�سين  م�سابقة:  اآخرها  كان  والتي  المتميزة،  وم�سابقاته 

الأمير �سلمان بن عبد العزيز، والتي �سارك فيها اأكثر من 3000 �ساعر"!
ويا بال�س!



الإثنين 1  كانون 1   2008

1            تتّمة نطحة اأوباما اأو �شعوب المدّرجات
لهم فيها يد. فعلى مثال ما تعامل الإعالم العربي قبل �سنوات مع نطحة زيزو على اأنها نطحة قومية 
في �سدر ال�ستعمار، اأو نطحة اإ�سالمية في �سدر ال�سليبية، تعامل هذا الإعالم ومن خلفه واأمامه 
ال�سعب العربي، مع فوز باراك اأوباما على اأنه فوز لباراك ابن ح�سين، وربما "البراق ابن الح�سين" كما 
مازحني ال�سديق �سوقي عبد الأمير قبل اأ�سبوَعْين. اأو كما مازحت زينب اأحد الأ�سدقاء العراقيين 

بالقول: "لن يتغّير الكثير في العراق: من �سّدام ح�سين اإلى اأوباما ح�سين".
وكما قطعت الحرب الإ�سرائيلية على لبنان ن�سوة ا�ستخراج الدللت الع�سبّية من نطحة زيزو، قطع 
في  اإ�سرائيلياً  تعيينه  خالل  "انت�سارهم" من  ن�سوة  "م�سّجعيه" العرب  على  بنف�سه  ح�سين  ب��اراك 

من�سب ح�ّسا�س وغير م�سبوق.
�سحيفة لبنانية كبرى هللت لفوز اأوباما، كما لو اأنه اأحد اأع�ساء لئحة "المقاومة والتحرير"، اأعلنت 
في اليوم التالي عن �سدمتها بفاتحة تعييناته، وا�سفًة ذلك مع ن�سف كيلوغرام من اإ�سارات التعّجب 

وال�ستفهام ب�"غير المب�ّسر".
ت�سجيع وم�سّجعون ومدّرجات... هذا هو حال العرب اليوم: ال�سيا�سة ملعب كرة قدم ولي�س مهماً اأن 
يكون فريقنا هو الذي يلعب. المهم اأننا ن�سّجع ونهتف ونتحّم�س. المهم اأننا نتفّرج ونهّي�س ونت�سّلى. 
اإلى الملعب. ل تفّكر في اأن تكّف عن كونها �سدى  هذه �سعوب المدّرجات التي ل تفّكر في النزول 

وقلوباً في �ِسباك تهتّز.
الأب )الماأ�سوف على جرائمه  انتهاء عهد جورج بو�س  اإثر  العراق  ومن مّنا ل يتذّكر ما ح�سل في 
ب�"الن�سر"،  احتفالية  مظاهرات  في  العراقي  ال�سعب  ح�سين  �سّدام  اأخ��رج  حيث  ابنه(،  جرائم  اأم��ام 
ل��ي��ق��وم ه��و م��ن ع��ل��ى ���س��رف��ت��ه ال��ع��ال��ي��ة ب���اإط���الق ال��ن��ار اب��ت��ه��اج��اً م��ن بندقيته ب��ي��د واح����دة كالعادة؟

ومن مّنا ل يتذّكر اعتبارنا �سقوط مركبة ف�ساء اأميركية عقاباً �سموياً؟
ومن مّنا ل يتذّكر ما ُكتب وقيل عن اأن الغيبوبة التي دخل فيها رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق 

اأرييل �سارون هي الثاأر الإلهي الموعود لعذاباتنا؟
وحتى عندما ا�ستطاع �سّبان جنوبيون لبنانيون ال�سمود في وجه الجي�س الإ�سرائيلي، جاء من يقول اإنه 
"انت�سار اإلهي" ل يد لنا فيه، ُمرجعاً ال�سّبان اإلى المدّرجات... اإلى التفّرج والت�سجيع )والت�سبيح(... 

عودوا اإلى المدّرجات... عودوا اإلى اأماكنكم...

�سهَرين،  اأكثر من  الأميركية منذ  المتحدة  الوليات  قيم في  اأُ الحّظ،  َك��َرم عّودني عليه من  ب�سبب 
اأي في لحظة ا�ستثنائية في ثقافة هذا البلد، وربما العالم. ح�سرُت النتخابات في مدينة نا�سفيل 
بولية تيني�سي، وهي من وليات الجنوب الجمهورية المحافظة، والتي كانت قد خا�ست الحرب �سّد 
التي  الوليات  بين  من  كانت  لأنها  والجنوب،  ال�سمال  بين  الأهلية  بالحرب  ُيعَرف  ما  في  ال�سمال، 
اأوباما.  لباراك  الولية �سّوتت  اأميركية من هذه  ا�سم �سديقة  ريبكا  العبودية.  التخّلي عن  رف�ست 

قالت اإنها فر�سة تاريخية لالعتذار العام. ريبكا اعتذرت. وال�سعب الأميركي اعتذر.
ال��ذي ل  اأبيه  ال��ذي انت�سر - بح�سب الإع��الم العربي - بل ا�سم  اأوباما الأ�سود لي�س  مع ذل��ك، فلون 

يعرفه! لي�ست ثقافة العتذار التي انت�سرت، بل ثقافة الثاأر!
عن حّق، ما يجمع بين نطحة زيزو وفوز اأوباما هو المدّرج: مدّرج ملعب كرة قدم اأو مدّرج مهرجان 
انتخابي، ونحن في كّل مو�سم نثبت بالدليل القاطع اأننا ل نفّكر في بلوغ �سّن الر�سد، واأن موؤّخراتنا 
حّكامنا  كرا�سي  عن  ديكتاتوريًة  تقّل  ل  بالمنا�سبة  هي  التي  ال�سغيرة  ال��م��دّرج��ات  كرا�سي  اع��ت��ادت 

الكبيرة.
ماهر �شرف الدين

�سوؤال يراود الكثير من المتابعين: لماذا ل يرى بع�س الأدباء الكبار اأحداً؟ 
)بع�س اآخر ل يريد اأن يرى(. اإذ ُيالَحظ اأن ق�سماً من هوؤلء الأدباء، �سواء 
اأكانوا �سعراء اأم روائّيين، ُمزاوجين اأم ُممازجين بين اأكثر من جن�س اأدبّي، 
بالطبع، وفيه  اأّي قراءة لهم لالآتين من بعدهم، وهو نفي عدمّي  ينفون 
الأجيال  من  اأح���داً  اأن  ُيعقل  فهل  فيه،  ما  والنرج�سّية  الأث���رة  من  كذلك 
يكونوا مّمن  توؤّهلهم كي  التي  الأ�سوار  القتراب من  ي�ستطع  لم  الالحقة 
ُيقَراأ لهم من قبل "اأعمدة الأدب" الذين باتوا - كما ي�سّرحون - يتذّمرون 
من ال�سهرة التي لم تبِق منهم ولم تذر، حيث اأ�سرتهم وطّوقتهم، واأجبرتهم 
على الرتهان لها؟ هذا من جهة، اأّما من الجهة الأخرى، فاإن ثمة توقاً لن 
ُيرَوى - وهذا الُم�سَمر - في اعتالء ال�سهواِت، وُن�سداناً نحو المزيد، حيث 
وتتاآكل  ت�ستعر  تراها  اأكثر  ا�ستوقدت  وكّلما  منها،  ت�ستزيد  ال�سهرة  نيران 

اأكثر فاأكثر.
القول بعدم المتابعة )القرائّية( لالحقين، هو ب�سكل من الأ�سكال انقطاع 
عن الحياة، وقطيعة مع الزمن، وخروج من التاريخ، ول ُيجدي اللوذ اإلى 
التراث لال�ستزادة منه والكتفاء به، في مثل هذه الحالت، لأن التوا�سل 
فال  معاً،  لكليهما  مهّم  المتعا�سرين،  بين  والالحق،  ال�سابق  بين  الجيلّي 
اإهماله، وذلك بعدم  اأن يطمره بمجّرد  الآخ��ر، ول  اأن يعدم  اأحد  ي�ستطيع 
ذكره، اأو تجاهله حين التذكير به، لأن ذلك يخلق فجوات لن ترَدم، وهوًى 
غير قابلة للتج�سير في ما بينهم. ولقد اأّدى هذا التعامي من قبل بع�س 
اإليه من  اأو النظر  اإنتاجهم،  اإلى نوع من الجفاء الق�سرّي حيال  "الكبار"، 
خاللهم، ومن خالل �سلوكّياتهم، واأقوالهم، وذلك باإبقاء الموؤّلف حّياً حين 
قراءة موؤّلفاته، وعقد المقارنات بين قول هذا الموؤّلف وفعله، ثّم التعّثر 
وهي  نف�سه،  الوقت  في  في  ت�ستع�سي  ول  الفهم  على  ت�ستع�سي  بمفارقة 
اأن هذا "المعبود الُموؤ�سَطر" من اأجل كالمه المكتوب، وبعده الجغرافّي، 
التي  النبهار  وانك�سار حالة  الَمقول،  ب�سبب كالمه  ُموؤرَّ�ساً  ُمجافًى  يغدو 
يخّلفها بعد تهاوي هالة العظمة الملبَّ�سة اأو المتلّب�سة. فيقول هذا القارئ 
- الكاتب اأو ذاك: "ت�سمع بالمعيدي خير من اأن تراه". وقد يتطّرف اآخر 

فيقول: "هذا فراق بيني وبينك".
هذا  عن  �سيتراجع  هل  وت��اله؟  جايله  "الكبير" بمن  الكاتب  يعترف  هل 
اأننا  اأم  النقطاع المفتَعل الذي ي�ستنقع جّراءه الأدب والفّن والواقع معاً، 
�سيكونون  عّمن  والتعامي  والت�سامم  التجاهل  من  مزيداً  ون�سمع  �سنرى 
له بجهده  في يوم ما خلفاً ل�سلٍف يريدونه جديراً بال�ستحقاق الذي ح�سّ

وعرقه؟! 
من البديهّي األ اأحد فوق النقد اأو خارج التاريخ، واأحرى بمن ُيخرج غيره 
من التاريخ اأن يعتزل الحياة، لأّن نهر الإبداع يجري، واإْن كانت تقام على 
النحت  م��ن طريق  ك��ان  واإن  م��خ��ارَج،  لنف�سه  ف��اإن��ه يفتح  ال�����س��دود،  م��ج��راه 
والتقدير،  والعتراف  والوفاء  الحّب  عنه،  ما ل غنى  ليقّدم  ال�سخر،  في 

وليثبت الجدارة بالبقاء والحياة بعيداً عن التقدي�س اأو التدني�س.
)*( كاتب �شوري. 

  • هيثم ح�شين •

 25 في  اأُقيم  الذي  العر�س  �سعر" عنوان  بمجلة  احتفاء   - ال�سعري  ال�سوت  "مو�سيقى 
ت�سرين الثاني على خ�سبة م�سرح الحمراء بدم�سق )اإخراج ن�سال الأ�سقر، و�ساركها في 
اأن�سي الحاج،  الإعداد ال�ساعر اللبناني عي�سى مخلوف(. قراءات ل�سبعة اأ�سوات �سعرية: 
�سوقي اأبي �سقرا، اأدوني�س، بدر �ساكر ال�سّياب، محّمد الماغوط، يو�سف الخال، فوؤاد رفقة، 
تّم تقديمها في  اإطار مو�سيقّي اإن�سادي، اأبرز الم�ساركين فيه الفنانة اللبنانية المتميزة 

جاهدة وهبي )ال�سورة(.
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جريدة "الكلب" )1971(

مهرجاٌن لل�سعر داخ به ال�سعُب
حما�ساً، وال�سعر ما كان حا�سْر

في ال�سورة ال�ساعر اللبناني غ�سان مطر يعتلي المنبر 
في "مهرجان لبنان ال�سنوي لل�سعر العربي" الذي 
اأقامته "دار الهادي" بين 23 - 26 ت�سرين الأول الفائت.

الإثنين 1  كانون 1   2008

�سورة طبق الأ�سل عن التحذير الذي وّجهه المدير العام لم�سلحة الموانئ العراقية اإلى ال�ساعر بدر �ساكر ال�سّياب 
قبل ثالثة اأ�سهر من رحيله، زّود "الغاوون" بها ال�ساعر العراقي عمر عناز من "وكالة اأنباء ال�سعر" التي �سبق لها اأن 

ن�سرتها على موقعها.
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مجّرد قهوة
اأتر�ّسب في قاعَك

 وبمزاجي...
                    عابثًة اأموت                           

ل اأ�سبه ثلجاً             
            قطناً

            فرواً اأبي�س
ني و�سو�سًة ول اأح�سُّ

               في حبٍّ عاااابر                                      
قد اأكون

كحاًل في عيٍن ناع�سة     
        غمزًة

اأوقفت البحَر...
                    على قدميه

اأو
 �سامًة نافرًة            

         على - نهٍد - �سامر 
ورغم اأني

            ل�سُت وَدعاً
    ول كْدمًة خانت ُزْرَقتها

ولم اأكن يوماً
            بقايا غيمة

ة -  اإّل اأنني - ُمرَّ
            ُتحلِّيني الطقو�س

الأرجح اأنني
�سريعة الذوبان   

يوؤ...!
        اأَعني عااااا�سقٌة 

       وبقّية �سكَّري...  اأنت
كعادتك وحيداً

   تداعب ثقباً في الجدار
�س تتل�سّ

      تتقّلب
          تتذّمر

              تنتظر
تتو�ّسل امراأًة

 تدير - مقب�َس - ال�سماء
ومن عاداتَك

      باكراً يحيُن وجعَك
                وبال امراأة

                   تراوُد الثقوب
�سباحاً

          ُتغّم�سني باإ�سبع 
 -Kit kat -

          تر�سفني...
             واأُْمِعن في الَخَدر

باأ�سيائَك تعبُث
                تلهو

 تتاأّوه
         ترتطُم بي!

وبرفق
    تخونَك رْغوتي

اأندلُق على فخذيك
 و- بينهما -

        لماذا يختبئ قلبَك!
لماذا

                لماذا
    لماذا

اأهكذا تنزع ج�سَدَك...
                            لتراه!؟

هيلدا اإ�شماعيل

�شمر ال�شيخ

الأول  بالحرف  حفرت  �سبحاني. 
على اأ�سوارها العالية: ُيمنع دخول 

العرب البرابرة مّكتي. �سبحاني.
ه���ا اأن������ذا اأق�����ف وح����ي����داً. وح���ي���داً 
ال�سرطان  اأم���را����س  رغ���م  وق���وي���اً. 
التي مالأت ب�ساتين اأوروك. ورغم 
بكر  اأب��و  وك��ان  رام�سفيلد.  عمامة 
الخطاب  ب����ن  وع���م���ر  ال�������س���ّدي���ق 
وع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان وع��ل��ي ب��ن اأبي 
ط��ال��ب ي��دّخ��ن��ون ال��ن��ارج��ي��ل��ة في 
الخ�سراء" ويتنادرون   "المنطقة 
ب��ب��ط��ولت  اأح��ف��اده��م م��ن طريق 

CIA. ف�سبحاني.

ول  �سيء(  كل  راأينا  الذين  )نحن 
التي  دمائنا  �سوى  غيرنا.  �ساهد 
و�سقوق  اأي��دي��ه��م  ���س��ق��وق  ت�سربها 

اأرواحهم. ف�سبحاني.

له  اأم���ّد  عينّي.  اأف��ت��ح  �سباح.  ك��ل  ال�سالم  ُيقرئني  داخ��ل��ي  اهلل 
اأن  اأع���رف  حينها  وب��ح��ي��رة.  زه���رات  ع�سر  منهما  تنبلج  ي���دّي. 
الحزن اإذا تقا�سمه اثنان يكون حزَنْين. اأن الحزن ُخلق وحيداً 

ليموت وحيداً.
اهلل  منه.  لأنخف�س  مني  يرتفع  الق�سيدة  ورّب  داخ��ل��ي.  اهلل 
داخلي. اأ�سكنته ُجنينتي حين خرجُت من جّنته. حتى ل اأتوه. 

حتى اأعرف طريق العودة.
- الجّنة تنتظرني - وتوق الممّرات اإلى �سّمة قدم اأو تاأ�سيرة 
اإ�سبع. تنهيدة الحياة. ُحجرة الموت. واأ�سابع البحر الوحيد. 
الدمعة التي تتخّثر حليباً. و�سّمة المقاعد لحنين اأ�سحابها. 
اإلى الق�س�س المد�سو�سة تحت الأحجار.  الأ�سماء ال�تي ت�سير 
النحناءات التي ُتفقدنا اأ�سكالنا. الثمرة التي تبكي �سجرتها. 
ظّله.  يعانق  ل  ال��ذي  الظّل  ظّلها.  اإل��ى  تتوق  التي  وال�سجرة 
ل  نوافذه.  على  نوافذه  مغلقة  بابه.  مك�سور  يتيم.  بيت  ثّمة 
يحمل جواز �سفر اإلى ال�سماء. ول جناَحْين للخال�س. ُيقرئني 
راآني  اأنه  لهم...  كّلها. حكى  للجهات  يفتحني  الوقت.  ف�سول 

داخل اهلل اأنتظر جّنته.

خالد خ�ّشان

و�ساحية متغافلة )جونفيل(.

يعرف النبع بال�سخر
واأنت كيف �ستعرف دمك؟!

ج�سٌد
ل يعرف 

هل ال�سباب هو؟

وجهه �ستاء
اأخطاأ ماءه

اإن هجرت نف�سك
اأف�سُتطيع البيا�س كاماًل؟

ماذا لو �سفحت... عن رّقتك 
و�سجدت للوح�س الذي فيك؟

ميالد ديب

�شمر دياب

هذه يٌد...
في  راأ�������س  دون  رم����ل  وه���ن���اك 

الحلم
رمادي  اأخ��ّب��ئ  ق���ارورة  النعا�س 

فيها كّل ليلة
اأن يكون رمادي حلو  اأنتظر  ل 

المذاق
في  اأ�سرمتها  ال��ت��ي  ال��ن��ار  لأن 

غابة النوم لم تكن حلوة
هذه يٌد

اأغم�سها في الماء
واأقول: ُكن

َتْين مرَّ
ُكن

اأيها اهلل
ول يكون

النهار حدقة ك�سيحة
ت��ن��ق��ر ب��ط��رف اإ���س��ب��ع��ه��ا طرف 

النافذة
الليل على كر�سي متحّرك

هكذا تراه
ن�ساء زرقاوات �سّماوات باأهداب 
�سوتية  اأحباًل  يزرعن  بي�ساء 
ف���ي ح���ق���ل  ب��ع��ي��د، ك��ل��م��ا م���ّرت 
اأغنية  الريح من هناك �سمعت 
�سّيادين،  واأ�����س����وات  وث���رث���رة 
الخوف، قيد  الآخ���ر  الم�سهد 
�سخماً،  ث��ع��ب��ان��اً  ي��ل��ت��ه��م  ق��م��ر 
يتكّور في بطنه ليلَتْين ويخرج 
حياً، نبّياً مرقطاً لتراب �ساّل.

ال��م�����س��ه��د الأك���ث���ر رع���ب���اً، كائن 
يكتب

هندي  راأ���س  على  كري�سة  يعلو 
اأحمر

زائدًة  اإ�سبعاً  الجحور  تح�سبه 
في َعَتَمتها

ج��ي��ف��ة ب���ال رائ���ح���ة ت���دّل���ه اإلى 
ال�سعر

اأتعلم اأن ال�سعر له عانة
زرقاء، �سعثاء

ككبد �سرفة تفّجر للتو...

حين  م�ستديراً  ك��ان  �سيء  ك��ّل 
ك���وك���ب���اً  ثالثة  اأف���ت���ع���ل  ك���ن���ت 

اأرباعه ري�س م�ساد للطائرات
الأ�سماك  اأن��اف�����س  ك��ن��ت  ح��ي��ن 
اأحفر حفرًة في  على زعانفها، 
ال�سماء واأدفن اأهداب الوحو�س 

هناك
كّل �سيء كان م�ستديراً

ح����ت����ى  ال��������دم  ال���م�������س���م���ر في 
الحوا�س

باإ�سبعِك  يليق  خ��ات��م��اً  اأ���س��ب��ح 
الوحيدة اأيتها النجمة

... اأي�ساً جمرة متاأّنقة
م�سهد يبداأ من الأعلى

مرمية  وردة  اأ����س���ف���ل���ه���ا  ف�����ي 
هناك  ال���وردة  اأ�سفل  باحتقار، 
ح�سوة  ي�سلح  كثير  ناعم  زغب 
ال����ذي يم�سي  ال��ع��ج��وز  ل��ل��غ��ي��م 

اأي�ساً  الأ�سفل  في  ثم  بثقل، 
ه���ن���اك ع��ط�����س غ��ام�����س، ثم 

طبقة من ال�سمت
تليها طبقة من التراب

فطبقة من اللّذة
فامراأة تت�سّلق �سجرة

ثم تاأتي �سماوؤنا العتيدة
المليئة بالنجوم والثاآليل

الخائفة من اأن ي�سربها اهلل 
لأن���ه���ا وق���ف���ت ع���اري���ة و�سط  

الموت

كّل  على  ت�سرق  بلهاء  �سم�س 
�سيء

ت�سرق على اأي �سيء
طواحين مم�سو�سة تدور في 

خلد الموتى
واأنت �سا�سع كهذيان

كال�سخرية
ول تتفّتح اأبداً

كاأنك �سيمفونية فا�سدة
اأو قرنفلة من دون رخ�سة

عجوز  وفر�س  ال�سعراء  ياأكلك 
ول�ّس العنب

�سع المزمار جانباً
تنّف�ْس فقط

اخرج من معدة ال�سدى قلياًل
راق�����ب ����س���رب ب��ج��ع ي��ط��ي��ر في 

�سماء تحر�سها كلبة وحيدة
باأ�سابعك  ع��ن��ق��ك  ت��ح�����ّس�����س 

الطويلة

تنّف�س الآن فقط
تقطع  اأن���ك  م��ن  ت�ستغرب  ول 

اأمياًل من دون اأن تلهث
ت�ساجع زوجتك مّرة في العام

تتبّرز في اأي مكان
تفتح فمك للع�سافير والذباب

ل تحزن
البهائم يدخلون الجّنة...

اأوووه
يا للعار

اإنها ت�سرق على كل �سيء
على اأي �سيء.

نائمة غافلة لجان فرون�سوا جونفيل.
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تغريد الغ�شبان

تعال معي يا غريب
نفّر اإلى كهف في اأعلى الجبل

الأر�س هنا تحت اأقدامنا
كالب  تجرجره  مّيت  جندي  قمي�س 

ال�سيد
�سنتعّلم التحليق

وتعيرنا هذي الطيور اأجنحتها
فيها  اأ���س��ّوب  ل��م  التي  حياتي  مقابل 

مّرة واحدة.

تعال يا غريب
اأ�سِغ اإلى خرير دمي

القطارات  ����س���اف���رات  ي�����س��ب��ه  ل  اإن�����ه 
وال�سفن المحّملة بالب�سائع

ن��ف�����س��ه كهذي  م����ن  واث�����ق�����اً  ول���ي�������س 
المو�سيقى

التي يبّثونها دون انقطاع

من اآلت غير مرئية
اإل��ى ق��رع الطبول في  اأ���س��ِغ 

�سدري
اأ����س���ب���اح ال����ذي����ن م����ات����وا من 
اأو  ال����ج����وع  اأو  ال���ر����س���ا����س 

الكاآبة
يتحّلقون حول قلبي

يرق�سون ويغّنون ويلعنون
ويدّقون عليه بذكرياتهم.

تعال
�سنغت�سل في اأول نهر

ون����ج����ل���������س ع����ل����ى �����س����خ����رة ل���ن���ج���ّف 
ون�ستريح

وبينما يمّر الوقت كعا�سق يتذّكر
تع�سب عيَنْيك بخ�سالت �سعري

وتكتب على جلدي

ق�سائَد بل�سانك
وحين يطّل القمر براأ�سه الأ�سقر

�سيلمع ريقك كنجمة
ويكون بمقدور عابر ما بال�سدفة

عابر مكدود وحيد
ب����ي����َدْي����ه  ال����ح���������س����ائ���������س  ي�����زي�����ح  اأن 

المغلولَتْين
ليقراأ عن الحب قلياًل

كان  ات��ج��اه  اأي  ف��ي  وين�سى 
يم�سي.

تعال يا غريب
افرْك ج�سدك بج�سدي

واأ�سعل لنا ناراً
البيوت باردة

على  ت��ت��م�����ّس��ى  وال����ن����ج����وم   
الأكتاف

ال�������س���م�������س ي���ط���وون���ه���ا ف�����ي اأك���ي���ا����س 
ويخبئونها للمحا�سيل

تعال 
�ساأغفر لك عّنتك

وتغفر لي عانتي المفرو�سة بالرمل.

تعال يا غريب
�ساعة واحدة

نغافل الأنبياء والأولد والجنود
ونخرج لنلعب عنهم

ارك�س خلفي... اأمامي... عن جانبي
طاردني وا�سبقني 

مّرغني بالتراب والعرق والدم
فّجر ينابيَع باأ�سنانك حول �سّرتي 

ويوماً
كّل هذي الخيول التي لها اأ�سماء

�ست�سّمنا في علفها وتغار 
كّل القبور تخلع �سواهدها وتطير

تعال يا حبيبي الغريب
ا�سحذ مخالبك بحلمَتي نهدّي
فهم لن يتركونا ن�سعد ب�سالم.

... ونائمة ُمْغَفلة )جونفيل(.



كما  الغابة  تاأكل  الج�سور،  تبني  الطرق،  الح�سارة  ت�سّق 
�سخمة،  ت�����س��ّوق  م���دَن  لل�سعادة  ت�سيء  ال�سماء،  تفتر�س 
وتبيع الأ�ساطير الممتعة - بعد نزع �سوكها - في موا�سم 
الوقت  ا�سمه  ال��ذي  ال�سيء  ه��ذا  دائ��م��اً  لكن ثمة  الأع��ي��اد. 
اإلى  يقود  ال��ذي  اليقين  عدم  ثمة  الحاجة.  اأو  النق�س  اأو 
معرفة اأو ترف اأو ماأ�ساة. ما حاجتنا اإلى الجدران ما دام 
الموتى ي�سقطون داخل ما نحاول حمايته؟ ما حاجتنا اإلى 
ج�سور ما دام الو�سول يقع بعد ما توؤدي اإليه؟ ما حاجتنا 
مّرة  لتعود  جلدها  �ستغّير  الفكرة  دامت  ما  التطبيق  اإلى 

اأخرى باإلحاح اأكبر؟ 
يا لماأزق الدائرة، يا لرق�سة الدراوي�س الجميلة، عرو�س 

المالهي التي تطحن وهماً نكّيله بالدقيقة. 
لكن، هل من هروب خارج الخرافة؟ لعّله هروب البداوة، 
لعّله الرك�س اأمام الزمن ثم انتظاره في كل مكان ب�سيف 
من كالم، لعّله �سهرزاد الجديدة التي تمالأ الوقت ثرثرة 
ن�سف  فقط  لعله  اأو  فمها،  ويبقى  ه��ي  ف��ت��زول  �سحرية، 
ابت�سامة �ساخرة على وجه عجوز اإفريقي ن�سايره في عدم 

 الفهم.
اأيها ال�سم الذي لي�س لي

 مثل�ي اأنت، مللَت اأي�ساً.
�سنعود اإليك يا وطني، ب�سعر اأ�سيب ون�سف ل�سان، لنكذب: 

ن". يتغ�سّ لم  وجهك  "اإن 
�سنعود، فقلب التنين هذا يبدو �سا�سعاً جداً، ويدي تذهلني 

كل يوم: كم ت�سبه يد اأّمي! ل باأ�س ببع�س الحنين الآن.
الوطن؟ دعني اأحدثك عن الوطن يا وطني.

ن�����س��ي��ت ك���ل ���س��يء ع��ن��ك: رائ���ح���ة ه���وائ���ك، م���ا ت��ث��ي��ره من 
انقبا�س فّي مراويلنا المدر�سية، البا�سات العامة، ن�سيت 

حتى اأحالمي التي حملتني دائماً بعيداً عنك.
اأيها الراب�س في القعر

اأعرف، كان م�سرعاً م�سّينا ومرورك بطيئاً
عميق كحّز �سكين في قالب زبدة

دعك من الت�سّكع على �سواطئ الغرب
والتبّجح اأمام �سحراء العرب

دعك، 
اأعلم اأن روحك اأكثر حزناً مّني هذه الليلة...

من امراأة اأقفلت العتمة نافذتها
ولم تقَو على النوم،

فجل�ست تزرك�س بالحلم األم يقظتها.
زينب  ع�ّشاف
zeinab@alghaoon.com

���س��رب��ن��ا م���اء دج��ل��ة خ��ي��ر ماء
وزرنا اأ�سرف ال�سجر النخيال
اأبو العالء المعّري

في نبعة من قري�س يع�سبون بها
ما اإن يوازى باأعلى نبتها ال�سجُر
الأخطل

لأي اأمر مراد بالفتى ُجمعت
اأفناُن تلك الفنون ف�سّمتهن 
تجاورت في غ�سون ل�سن من �سجر
لكْن غ�سون لها و�سٌل وهجراُن
ابن الرومي
الَقَحْل ذق��َت  ل  التّفاح  �سجَر 
الَمَثْل ل��غ��اي��ات  ِزل�����َت  ول  ل 
�سّيدي م���ن  ق��ب��ل��ًة  وع���َدت���ن���ي 
َفَعْل حين  ���س��ّي��دي  فتعا�ست 

لي�س ذاك الع�ّس من عيب بها
للُقَبْل ������س�����وؤاٌل  ذاك  اإن����م����ا 
اأبو نوؤا�س

عر تحت �سجر  اأبداً لم يم�ِس ال�سِّ
تّفاح بزهر طاهٍر لأي فردو�س
ريت�شو�س

ب���وي���ب/ اأج����را�����س ب����رج �ساع 
ف��ي ق���ارة ال��ب��ح��ر/ ال��م��اء في 
الجرار، والغروب في ال�سجر
بدر �شاكر ال�شّياب

اأخت  الماأكولة  لل�سجرة  لي�س 
من جن�سها/ الأجنبّي يتح�ّسر 
ع��ل��ي��ه��ا/ ي��ب��ح��ث ع���ن وت���د في 
لغته/ لكنه ل ي�ستطيع اأن ُيثبِّته
عّبا�س بي�شون

ذراٌع ل ت�ستطيع التلويح
قريٌة بعيدة، بعيدة جداً

ي���وم م��ن دخان  ان��ب��ث��ق��ْت ذات 
ال�سطوح
و�سجرة

تزّينها ابت�ساماُت الغربان
وديع �شعادة
وكنا  متحّلقة  �سجرات  كانت 
ن��ت��ق��اف��ز م��ث��ل ج���ن���ادب حول 

�سبكة غير م�سيئة...
�شارل �شهوان
ي�ستلقي  ال������ورديُّ  وال��ج�����س��ُد 

على ع�سب ال�سرير
الأغ�سان  ع��ل��ى  وال��ف��را���س��اُت 

زهٌر عالٌق
وعتمة الب�ستان لون نائم

فاأمكنيني منِك يا مليكتي
اإن اأكّف �سجر ال�سّبار برعمت

وكاد الليل ينتهي
وما زلنا نطير

اأحمد عبد المعطي حجازي

اأنا الذي غر�ستها، قبل ثالث 
التي  الكينا  ���َس��ْج��رة  ���س��ن��وات، 
ظّلها  وب��ات  فرعها،  ا�ستطال 
ي�سبهني، ويرتمي في داخلي، 

م�سطرباً وباهتاً مثلي...
جودت فخر الدين

ال�سنديان ظهيرنا البرّي 
ل �سجر يعّمر في القرى اإل 

باإذن منه...
�شوقي بزيع

�شجٌر مدينّي
ل حياة المدينة على حياة  اكت�سف العلماء باأن الأ�سجار تف�سّ
اأف�سل واأ�سرع. واأرج��ع العلماء  اأنها تنمو ب�سكل  الريف، حيث 
�سبب ذلك اإلى اأن الإ�سفلت والحديد واإ�سمنت البناء وا�ستهالك 
الطاقة... كّلها عوامل ترفع معّدلت الحرارة في المدن، ما 

يوؤّدي اإلى التعجيل في نمّو هذه الأ�سجار.
)رويترز(

... و�شجٌر مليونير
�ساحة  ُتزّين  �سجرة  قيمة  البريطانية  المحّلية  ال�سلطات  ق��ّدرت 
باركلي في منطقة مي فير الفاخرة و�سط لندن بنحو 1،5 مليون 
اأغلى �سجرة من نوعها في بريطانيا. ويبلغ  اإلى  دولر، لتتحّول 
منذ  اللندنية  ال�ساحة  ُتزّين  التي  العريقة  ال�سجرة  هذه  عر�س 

الع�سر الفيكتوري، 6 اأقدام.
)ي. ب. اأ(

�ساكنة الأ�سوار وثياب البالة و�سائر الغواية...
�شوقي اأبي �شقرا

في العدد المقبل
ال�سعر بالجدول

الإثنين 1  كانون 1   2008

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين
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العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن
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